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Milí čtenáři,

právě se Vám dostává do rukou 
tak trochu jiné číslo našeho časo-
pisu. Už za pár dní se budou ko-
nat komunální volby, a nastane 
tak jedinečná příležitost změnit 
jinak ustálené pořádky v našem 
městě. Příležitost, která se opaku-
je jednou za čtyři roky, příležitost, 

jíž bychom my všichni, kterým 
opravdu jde o naše město a o to, 
jak a kde žijeme, měli využít. Pro-
to jsme se rozhodli poskytnout po-
měrně velký prostor lidem, kteří 
se „kolem“ našeho časopisu potka-
li a již se rozhodli věnovat svému 
okolí své znalosti, zkušenosti a vel-
kou část svého volného času. Li-
dem, kteří chtějí vrátit naše město 
zpět jeho lidem a nenechat jej pus-
tošit politickými stranami se síd-
lem v Praze. 

Vždyť správa našeho majetku 
a vedení města není žádnou poli-
tikou. Postačí, když ji budou vy-
konávat zodpovědní lidé, odbor-
níci ve svém oboru, a ne lidé, kteří 
si svou dobře placenou funkci vy-
seděli na stranických schůzích. 
Stranické a mocenské zájmy v na-
šem městě ustupují zdravému ro-

zumu a mají přednost před zájmy 
občanů města. Jak jinak lze chá-
pat obsazení náměstků primátora 
pro ekonomiku a životní prostře-
dí ze strany ODS nebo náměstka 
primátora zodpovědného za do-
pravu ze strany ČSSD? 

Teď v období voleb se na nás politi-
ci smějí z billboardů a z novin a sli-

bují nám i nemožné. Rozumně uva-
žující člověk se však musí ptát, proč 
všechno to, co dnes slibují, prostě 
neudělali? Času i prostředků na to, 
aby konali, měli přece dost. Proč 

namísto toho zjišťujeme, že nave-
nek ideově znesváření politici spo-
lečně a v utajení za nevýhodných 
podmínek nakládají s městským 
majetkem, z městských prostředků 
finančně podporují své stranické 
kolegy a známé? Proč nás občany 
současní ostravští politici považují 
za tupé stádo, na které se stačí jed-
nou za čtyři roky zasmát, něco mu 

slíbit, slib nesplnit a pak si dělat, co 
se jim zlíbí? 

Jak jinak máme chápat slib Petra 
Kajnara z roku 2006, že opraví his-

torickou budovu bývalých měst-
ských jatek? Co říct právě Petru 
Kajnarovi na nejnovější předvoleb-
ní slib, že bude pokračovat v roz-
voji centra města a lákání nových 
rezidentů, když počet lidí bydlících 
na území centrálního městského 
obvodu za posledních šest let kle-
sl o více než deset procent? Jak od-
povědět ODS na otázku, co je pod-

statné v našem městě? Asi velmi 
jednoduše, že podstatné je nelhat 
lidem. Ještě podstatnější je však 
nezůstat lhostejným a dát najevo 
svůj názor, svou vůli. Jít k nadchá-
zejícím volbám a svým hlasem při-
spět k výměně současného vedení 
města a obvodu.

Koho volit si každý musí rozhod-
nout sám podle svého přesvěd-
čení a svědomí. My podporuje-
me kandidátku odborníků, lidí 
nezávislých na politice, lidí, kte-
ří po dlouhých letech představují 
opravdovou změnu. Lidí, o nichž 
jsme přesvědčeni, že dokáží nej-
lépe vést město, jež máme rádi. 
Proto jsme se rozhodli jim pomo-
ci a budeme rádi, pokud se stejně 
rozhodnete i Vy.
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Zapojte se i vy do diskuzí 
k tématům na

www.ostravak.info

Najdete nás taky na facebooku

Nezapomeň! I ty jsi Ostravak!

Přijďte k volbám i vy 15. a 16. října!
Ovlivněte tak dění v Ostravě!

www.hnutiostravak.cz
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Proč jste se rozhodla vstoupit 
do politiky?
Bylo to těžké rozhodnutí. Po-
jem politik v českých poměrech 
získal téměř pejorativní význam 
jako synonymum pro korup-
ci a bezohlednost, upřednost-
ňování vlastních zájmů nad zá-
jmy občanů. Je mi cizí jakákoliv 
stádnost, splynutí s davem, scho-
vávání se za stranická rozhodnutí 
a rozhodnutí jiných. Jsem zvyk-
lá, že za veškerá rozhodnutí ať 
už v práci, nebo v osobním živo-
tě nesu osobní odpovědnost. Pro-
to jsem v minulosti neuvažovala 
o tom, že bych vstoupila do poli-
tické strany nebo že bych s jakou-
koliv politickou stranou své jmé-
no spojovala. Jako občan cítím 
povinnost chodit k volbám, ale 

Co říkáte názoru Petra Kajnara, 
že hlavní prioritou primátora má 
být výstavba? 
Hlavní prioritou by měl být udr-
žitelný rozvoj města, v němž se dá 
kulturně žít a dýchat čistý vzduch. 
Nejsem členem žádné betonářské 
lobby, takže investovat do kubíků 
betonu a cihel z rozpočtu města 
bezhlavě nehodlám. V dnešní do-
bě je nutné veškeré investiční ak-
ce zvážit z hlediska jejich dopadů 
na životní prostředí, kvalitu života 
obyvatel a přiměřenou míru zadlu-
ženosti města. Nechá-
pu například, z čeho by 
chtěl pan primátor fi-
nancovat slíbenou vý-
stavbu fotbalového sta-
dionu ve Svinově.

Co chcete přinést Os
travakům jako kandi
dátka na primátorku 
za hnutí OSTRAVAK?
Hnutí OSTRAVAK tvoří tým 
– tým uznávaných odborníků 
ve svých oborech. Myslím si, že mé 
znalosti v oblasti veřejných finan-
cí a zkušenosti z profesního živo-
ta mi umožní poměrně rychle pro-
niknout do hospodaření města 
a najít v něm možné rezervy. Řa-
da informací na radnici podlé-
há různým formám utajení. Tím 
se otevírá široký prostor nejrůz-
nějším zájmovým skupinám, kte-
ré prosazují svoje zájmy na úkor 
zájmů veřejnosti. V takové infor-
mační mlze se právě korupci daří 
nejlépe. Chci prosadit jinou infor-
mační politiku města vůči obča-

letos poprvé jsem při parlament-
ních volbách a před podzimními 
komunálními volbami prožíva-
la značné dilema. Dlouho jsem si 
nevěděla rady, co je pro mě men-
ší zlo – volit, či poprvé k volbám 
nejít a připadat si jako alibista.

Zároveň jsem se v průběhu minu-
lých let setkala s lidmi, kteří mě-
li stejné životní zkušenosti jako 
já, kteří podobně jako já naráže-
li na problémy spojené s fungo-
váním města. Psala jsem dotazy 
a předkládala náměty panu pri-
mátorovi, radě města a zastu-
pitelům, ale necítila jsem z je-
jich strany ochotu řešit problémy 
ke spokojenosti občanů. Hájili si 
pouze své stranické nebo osobní 
zájmy. 

nům, tak aby z pohodlí svého do-
mova – prostřednictvím internetu 
– mohli kontrolovat, jak hospoda-
říme a jak naplňujeme svoje před-
volební sliby.

Hlavním tématem komunálních 
voleb v Ostravě je životní prostře
dí. Lídr ODS spoléhá na podporu 
svého stranického kolegy minis
tra životního prostředí Pavla 
Drobila. Co tomu říkáte?
Životní prostředí je i naším hlav-
ním volebním tématem. Na na-

ší kandidátce najdete doc. Petra 
Jančíka, vedoucího katedry život-
ního prostředí na VŠB-TU Ostra-
va, a MUDr. Evu Schallerovou, 
která se celý svůj profesní život 
setkává s následky katastrofální-
ho ovzduší na zdraví našich dě-
tí. Díky těmto odborníkům, kte-
ří i v minulosti usilovali v rámci 
svých možností o zlepšení život-
ního prostředí v Ostravě, obsa-
huje náš volební program kon-
krétní opatření, která můžeme 
realizovat okamžitě, ale i tako-
vá, která jsou realizovatelná v del-
ším časovém období. Lídr ODS 
Dalibor Madej byl čtyři roky ná-
městkem pro životní prostředí. 

Co považujete za největší pro
blém ve fungování města?
Všichni, kdo žijeme v tomto měs-
tě a zajímáme se o jeho fungování, 
se potýkáme s podobnými „malý-
mi“ kauzami, ale protože na rad-
nici funguje velká koalice ODS 
a ČSSD, nejsou slyšet opoziční 
názory. Jakákoliv nespokojenost 
ze strany občanů se může lehce za-
mést pod stůl, kritický názor ob-
čana se může nazvat osamoceným 
kverulantstvím a velký „business“ 
kolem městského rozpočtu může 
kvést dál. A to byl hlavní důvod, 
abych své úsilí spojila s ostatní-
mi občany, kteří měli stejné zku-
šenosti. Začali jsme se spojovat ko-
lem časopisu Ostravak a na konci 
jara letošního roku jsme zača-
li vážně uvažovat o tom, že svo-

Za jeho působení v této funkci 
se ovzduší v Ostravě jednoznač-
ně zhoršilo. Místo toho, aby přijal 
spoluodpovědnost za tento stav, 
podal nic neřešící žalobu na stát  
a MUDr. Radimu Šrámovi z Aka-
demie věd ČR, který situaci jas-
ně zanalyzoval, vyhrožoval žalo-
bou za to, že zveřejnil následky 
vlivu ostravského ovzduší na lid-
ský organismus. Tím si náměstek 
Dalibor Madej vysloužil v anketě 
o největšího papaláše roku umís-
tění v první desítce. Na úvod-

ních jednáních při přípravě no-
vého zákona o ovzduší chyběli 
zástupci našeho města, a to v do-
bě, kdy vznikaly důležité části zá-
kona (smogový regulační systém 
a tzv. emisní stropy). Za této situa-
ce nelze slíbenou podporu minis-
tra Drobila vnímat jinak než jako 
podporu spolustraníka v předvo-
lebním boji. 

Hospodaření a životní prostře
dí jsou hlavními tématy Vašeho 
programu. Co dalšího občanům 
nabízíte?
Jako další palčivé problémy Ostra-
vy vnímáme dopravu a bezpečnost. 
V oblasti dopravy se chceme za-

je názory zkusíme prosadit jinak. 
Kandidátka hnutí OSTRAVAK 
– to jsou všechno lidé, kterých si 
osobně nesmírně vážím. Někte-
ré znám již od dětství, některé lé-
ta zpovzdálí sleduji v jejich pro-
fesních a občanských aktivitách. 
Už samotný fakt, že jsme se byli 
schopni spojit (navzdory pracov-
nímu vytížení a velmi rozdílnému 
profesnímu zaměření), považuji 
v podmínkách dnešní společnos-
ti za velké vítězství. Všichni máme 
rodiny a práci, a tak je snad pocho-
pitelné, že nám všem jde o totéž 
– abychom se mohli jednou s čis-
tým svědomím podívat vlastním 
dětem do očí. Proto dnes jdeme 
s kůží na trh a ptáme se ostatních 
Ostravaků, jestli do toho půjdou 
s námi?

měřit na zavedení ekologické hro-
madné dopravy. Tím mám na mys-
li autobusy na stlačený zemní plyn 
a odklonění automobilové dopra-
vy z centra města. Chceme se zasa-
dit o propojení a rozvoj cyklistic-
kých stezek tak, aby umožňovaly 
bezpečnou dopravu z jednotlivých 
městských částí do centra a zpět. 
V oblasti bezpečnosti podporuje-
me rozšíření kamerového systému 
v ulicích města. Chceme, aby čin-
nost městské policie spočívala ze-
jména v ochraně zdraví a majetku 

občanů, a nikoliv ve vy-
bírání pokut. V oblasti 
školství chceme zvýšit 
zájem dětí o řemeslné 
a technické obory for-
mou dotačních progra-
mů a tím, že budeme 
zkvalitňovat materiální 
zázemí a vybavení škol 
pro tyto obory. Bude-

me podporovat rozšíření kapacity 
školek a vznik nových, které budou 
určeny pro děti již od dvou let. Rá-
di bychom otevřeli školky pro děti 
s dýchacími potížemi, v nichž bu-
de zajištěna odborná péče. 

Celý svůj život jste obyvatelkou 
Ostravy. Která místa máte nejra
ději? 
Imponuje mi panoráma Ostravy 
s jeho industriálními památkami 
i městskými střechami. S přáteli 
ráda posedím v kavárnách v cent-
ru města, s rodinou navštěvujeme 
například ostravskou zoo, haldu 
Ema nebo Komenského sady, tady 
jsem na pískovišti sama vyrůstala.

V letošních komunálních volbách 

má šanci usednout do primátor-

ského křesla v Ostravě poprvé 

v historii žena. Jmenuje se Eva 

Schwarzová, je jí čtyřicet let 

a do podzimních komunálních 

voleb vstupuje jako lídr hnu-

tí OSTRAVAK. Vystudovala 

hospodářskou politiku – ve-

řejné finance. Specializuje 

se na firemní bankovnictví. 

Ing. Eva Schwarzová
KandidátKa na primátorKu  
za politicKé hnutí oStraVaK

HOSPODAŘENÍ A ŘÍZENÍ MĚSTA
1. Zásadně zprůhledníme hospodaření a řízení města podle hesla 

„vše na web“.

2. Budeme prosazovat, aby jednání zastupitelstva bylo možné 
sledovat v přímém přenosu na internetu, odmítáme tajné 
hlasování rady města.

3. O podstatných záležitostech rozhodnou občané sami 
v referendu.

4. Zrušíme odměny zastupitelům působícím ve firmách města.

5. Zastavíme nevýhodné prodeje a rozdávání městského majetku.

„Nebudu lhát 
občanům.“
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Jsem asi prototyp OSTRAVA-
KA. Můj život začal tam, kde 
začal život našeho průmys-

lového města. Mám v sobě čisto-
krevné ostravské geny. Část před-
ků přišla z polského Slezska, část 
z židovské Haliče, část je z Praj-
zské a část původem z jižní Mo-
ravy. Narodil jsem se v porodnici 
ve Vítkovicích. Dětství jsem prožil 
u prarodičů na Prajzské – ve Lhot-
ce. Děda jezdil s lokomotivou v do-
le, otec a matka vystudovali medi-
cínu. Až do konce 80. let minulého 
století jsem žil v centru, kde jsem 
začal vychovávat své dvě dceruš-
ky. Uvědomoval jsem si, v jak ka-
tastrofálně znečištěném ovzdu-
ší žijeme. Tak jsem se přestěhoval 
s dětmi do nejčistší části Ostra-
vy – do Poruby. Oba rodiče ze-

vždy splním, co slíbím, pokud to 
bude v mých silách.

Někomu se možná bude zdát, 
že se pouštím do boje s větrnými 
mlýny a že jsem naivní idealista. 
Není tomu tak. Vím dobře, že ces-
ta k čistému vzduchu v Ostravě bu-
de nelehká, bude vyžadovat dohodu 
mezi politiky, občany a znečišťova-
teli ostravského ovzduší. Ale také 
vím, že se na ni mělo nastoupit už 
dávno a že to bude muset jít a půjde. 
Myslím, že vím jak. Ve své profesi 
vysokoškolského pedagoga a ve-
doucího katedry, která 
má ochranu životního 
prostředí v průmyslu 
v názvu, jsem za dva-
cet let poznal, jak fun-
gují velké průmyslové 
systémy na Ostravsku. 
Viděl jsem, jak se mě-
ní jejich technika, maji-
telé, a také jsem poznal 
mentalitu jejich manažérů. Pub-
likoval jsem na téma znečišťování 
ovzduší a hlavně poznávání a po-
čítání vztahů mezi emisemi a kva-
litou ovzduší desítky odborných 
článků na konferencích a v časopi-
sech u nás i v zahraničí. Doktorát 
jsem získal po obhájení práce na té-
ma Dynamické modelování šíře-
ní znečišťujících látek, docenturu 
za práci na Propojení modelů pro-
storových jevů v životním prostředí 
a informačních technologií. Za tu 
dobu jsem se podílel na přípravě le-
gislativy a vím, jaké tlaky jsou ně-
kdy vyvíjeny proti zájmům Ostra-
vy na čistém ovzduší. 

Známí a přátelé občas vidí mou 
fotografii ve sdělovacích prostřed-

mřeli na rakovinu, stejně jako ne-
vlastní bratr, který se dožil dvaceti 
let ve Vratimově. Já sám jsem tíhl 
k technice a hlavně letadlům. Na-
konec jsem se ale místo leteckým 
konstruktérem stal konstrukté-
rem zařízení dolů a hutí. Tento 
obor jsem vystudoval na Vysoké 
škole báňské – Technické univer-
zitě, kde po letech v technické pra-
xi od roku 1990 učím. 

Člověku se těžko charakterizu-
je vlastní povaha. Tak jsem se ze-
ptal přátel a rodiny, jak mě vidí 
oni. Jsem hodně citlivý na křivé 
řeči a křivé chování. To mě oprav-
du dokáže nadzvednout. A po-
znám je na první pohled. Snažím 
se žít rovně. Neumím lhát. Možná 
je to v politice nevýhoda. Já to beru 

cích a ptají se, proč jsem se vydal 
na dráhu politika. Tady je univer-
zální odpověď, kterou jsem poslal 
svému strýci:

„Ahoj…, děkuji za podporu. Ano, 
jsem to já. Trochu utahanější živo-
tem a trochu naštvanější. Mnoho 
let jsem vysvětloval těm, kteří nám 
tady v Ostravě a v kraji vládnou, 
že se opravdu už MUSÍ s ovzdu-
ším v Ostravě něco dělat. A říkal 
jsem jim, co se má udělat. Nejen 
já, ale všichni, kdo zkoumali vli-
vy průmyslu na ovzduší. Léta to 

ví. Mají dost informací. Je to jasné 
každému normálně uvažujícímu 
člověku. Osmdesát procent emisí 
tady jde do vzduchu z velkých prů-
myslových podniků. Máme legis-
lativu stejnou jako všude v Evropě. 
Je to už osm let. Musí se podstat-
ně omezit emise z hutí a kokso-
ven (někde asi až o 50 procent), 
musí se zastavit kácení vzrostlých 
stromů a rozprodej hezkých a ze-
lených míst Ostravy na škatule, 
které za pár desítek let budou k ni-
čemu. Musí se dát peníze na čiš-
tění města. Musí se v době inver-
zí regulovat zdroje. To oni dobře 
ví. Jenže tady u nás se jenom dě-
lají české tanečky. Už jsem od nich 
slyšel leccos: ‚Za znečištěné ovzdu-
ší můžou domkaři a špatné rozpty-

za výhodu a dlouhodobou investi-
ci, která se jednou vrátí. 

Miluji volnost třírozměrného pro-
storu. Miluji vzduch a vodu. Celý 
život létám a potápím se. Ostrav-
ský vzduch mám tak říkajíc osa-
haný. Od roku 1975 se v něm po-
hybuji nejdříve na větroni, pak 
na motorových letadlech a dnes 
hlavně na paraglidu. Znám ho 
opravdu detailně ve všech podo-
bách. Procestoval jsem desetitisí-
ce vertikálních proudů, nechával 
jsem se jím kolébat. Mám ho rád. 
Vím, jaký je, a vím, co potřebuje. 
Proto je také meteorologie mým 
koníčkem a dnes také trochu prací, 
kterou se zabývám od roku 1979. 
Občas předpovídám počasí pro 
své přátele piloty, občas dělám me-

lové podmínky. Pokud nechceme, 
aby odešli velcí provozovatelé hu-
tí, nesmíme na ně tlačit. A kdoví, 
jak to vlastně je s těmi zdravotní-
mi dopady znečištěného ovzduší, 
to se musí prozkoumat.

Už mě to štve. Měli na to osm let, 
a pořád se nic neděje. Za posled-
ní roky jsem si uvědomil, že pří-
činou je korupce. Na všech úrov-
ních. Stromy se musí kácet, aby 
se uvolnil prostor pro projekt, kte-
rý se uměle nafoukne a vypadá 
pak dražší. Navíc se o malé strom-

ky, které se místo nich vysází, ni-
kdo nemusí léta starat a jejich cena 
v projektu se může stanovit v širo-
kém rozmezí. Pozemek má najed-
nou větší hodnotu, když se změní 
územní plán a využití se místo ze-
lené plochy změní na bydlení nebo 
průmyslové využití. Pak na něm 
postaví plechové škatule nebo za-
hustí obytnou zástavbu.

Tak jsem využil toho, že vznik-
lo nové hnutí, které nebylo založe-
no na žádné ideologii a má na ty vě-
ci podobný názor, a rozhodl jsem 
se nejen asertivně přesvědčovat 
mocné, ale taky jim do toho začít 
mluvit a tlačit na změny. Vím, jak 
se musí postupovat, a měl bych vý-
čitky svědomí, kdybych neudělal 

teorologickou službu na závodech 
v paraglidingu a plachtění. Učím 
meteorologii naše i zahraniční 
dopravní piloty jako pozemní in-
struktor. Mám rád zvířátka – hlav-
ně dva pejsky Dikinku a Adélku 
a kočičky všeho druhu. (Právě mě 
napadlo využít předvolebního po-
vídání – nechcete někdo koťátko? 
Jedno zbylo…) 

Mám také bohužel trochu divo-
kou duši. Za svůj padesátiletý ži-
vot jsem toho mnoho zažil, možná 
za dva životy. Žil jsem rychle a na-
plno. Na všechno jsem nebyl hrdý, 
ale na jednu věc jsem. Vím zcela 
jistě, že nikdy nebudu dělat křivé 
věci a když to po mně někdo bude 
chtít, kdykoli ho pošlu do háje – ať 
je to kdokoli. V zásadních věcech 

všechno, co můžu. Pokud dosta-
neme dostatek hlasů, můžeme to 
opravdu významně ovlivnit. Ne-
jsem naivní. Vím, že se musíme do-
hodnout se znečišťovateli, s develo-
pery. Ale nenechám nám rozkrádat 
město přímo pod nohama a poma-
lu zabíjet lidi další roky. Budu to tla-
čit k tomu, aby se dohodl a stanovil 
cíl (rok, kdy budou dosaženy imisní 
limity) a aby se k němu směřovalo. 
Ať se tato cesta kontroluje, nezávis-
le měří a vyhodnocuje, a to bez poli-
tických tlaků. Je to jediná možnost. 
Mějte se hezky, pozdravte… A drž-

te mi palce. Pokud se tě 
někdo bude ptát, proč 
jsem se tak rozhodl, 
klidně můžeš přeposlat 
tento mail, komu chceš. 
Asi to budu muset stejně 
napsat někam do novin 
pro všechny ostatní.“

Mám rád Ostravu 
ve všech podobách. Pokládám 
ji za výjimečnou. Je to tím, že ty 
těžké hutní technologie a doly 
a to bohatství, které produkova-
ly a produkují, sem lákaly a láka-
jí generace odvážných a schopných 
lidí. Je to tak trochu malá Ameri-
ka, Nový svět na severovýchodě 
Česka. Vychovali se tady schop-
ní technici, což už je dnes v zá-
padním světě skoro vzácnost. Je tu 
krásná architektura, kultura. Cí-
tím, že má potenciál zanechat své 
kouzlo po stovky let. Jsem asi pro-
totyp OSTRAVAKA také v tom, 
že jsem ochoten na chvíli přibrat 
další „šichty“ a bránit Ostravu a je-
jí lidi, když se mi zdá, že je už moc 
odírána. Možná je to díky těm „os-
travským“ genům. 

Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Kandidát za hnutí oStraVaK

„Ovzduší 
se nevyčistí samo.“

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Budeme prosazovat účinné emisní stropy pro velké průmyslové zdroje, zasadíme 

se o nezávislé monitorování jejich vlivu na kvalitu ovzduší.

2. Prosadíme včasné vyhlašování a řešení smogových situací včetně regulace velkých 
průmyslových podniků a dopravy.

3. Začneme prosazovat okamžité vyhlášení nízkoemisních zón pro dopravu ve městě.

4. Zamezíme plošné likvidaci vzrostlé zeleně v ulicích města.

5. Při hodnocení vlivu staveb na životní prostředí budeme dávat přednost občanům, 
ne investorům.
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Vaše oblast je právo, co přinášíte 
občanům?
Jako advokát mám velké praktické 
zkušenosti téměř ve všech oblas-
tech práva, zejména občanského, 
obchodního, rodinného, přestup-
kového či trestního. Zkušenos-
ti z advokátní praxe mohou – dle 
mého názoru – být základem dob-
ré práce zastupitele města. Zastu-
pitel musí chápat potřeby občanů 
města a jednat v jejich zájmu, což 
však bez znalostí problémů jejich 
života úspěšně dělat nelze. Za zce-
la zásadní považuji povinnost za-
stupitelstva města produkovat zá-
konná rozhodnutí a při kontrolní 
činnosti dohlížet na zákonnost 
činnosti a rozhodování orgánů 
města. Jsem přesvědčen, že jsem 
svými odbornými i praktickými 
zkušenostmi schopen přispět k to-
mu, aby se rozhodování zastupitel-
stva – zejména v těchto oblastech – 
změnilo k lepšímu.

jak zastupitelstvo města nakládá 
se svěřeným majetkem a jak ně-
kteří představitelé města jednají 
s občany, a proto jsem se rozhodl, 
že se pokusím i já sám tuto situa-
ci změnit. Z tohoto důvodu jsem 
se rozhodl získat důvěru občanů 
a kandidovat v letoš-
ních komunálních vol-
bách společně s dalšími 
stejně smýšlejícími Os-
travany.

Jak se díváte na zodpo
vědnost člena zastupi
telstva města?
Zvolený zástupce obča-
nů je za výkon funkce 
svého mandátu zodpo-
vědný svým voličům. 
Aby tato zákonná povinnost byla 
naplněna a nebyla pouhým prázd-
ným heslem, jak tomu dnes bo-
hužel je, musí mít občané reálnou 
kontrolu nad tím, jak jimi zvole-
ný zastupitel v zastupitelstvu pra-

Co konkrétně Vám vadí?
Nelíbí se mi, že město uzavírá ne-
výhodné smlouvy, které jej připra-
vují o nemalé finanční prostředky 
a ty pak chybí na potřebné projek-
ty nebo na podporu příspěvko-
vých organizací města či na údrž-
bu vlastního majetku města. Práva 
a nároky města ze smluv jsou – 
ve většině případů – nevymaha-
telné nebo vymahatelné velmi ob-
tížně, neboť chybí účinná a hlavně 
vymahatelná zajištění těchto 
smluv. 

Rovněž mi vadí, jakým způsobem 
město nakládá se svým majetkem, 
kdy v mnoha případech nelze ho-
vořit o tom, že by zastupitelé postu-
povali při správě městského majet-
ku s péčí řádného hospodáře.

V práci městské policie vidím ještě 
značné rezervy v její činnosti, ze-
jména na poli boje s kriminalitou 
a nepřizpůsobivými občany.

cuje a prosazuje jejich zájmy. Účast 
občanů na jednání zastupitelstva 
dnes limituje jednak kapacita jed-
nacího sálu a jednak nedostatek 
času občanů se na jednání zastupi-
telstva dostavit. Proto chceme ob-
čanům jednání zastupitelstva v co 

nejširší míře zpřístupnit pomocí 
on-line přenosů na internetu, aby 
tak měli možnost sledovat jednání 
zastupitelstva v reálném čase nebo 
si jej mohli přehrát kdykoliv poz-
ději, a mohli tak práci zastupite-

Nejsem spokojen s tím, že pří-
stup orgánů města k prevenci a bo-
ji s distribucí drog je nedostatečný. 
Občané a návštěvníci města nejsou 
systémově chráněni před pouliční 
kriminalitou a před nepřizpůsobi-
vými občany. To vše a mnoho dal-
ších problémů se musí co nejdří-
ve řešit.

Jaké navrhujete řešení? 
Je třeba přijmout zásadní koncep-
ci při nakládání s majetkem měs-
ta, základní filozofii a strategii 
při uzavírání smluv za město. Při 
uzavírání smluv musí být přija-
ta účinná zajištění tak, aby se dru-
hé smluvní straně porušení po-
vinností vyplývajících ze smluv 
nevyplatilo. V případě porušení 
právní povinnosti druhou smluv-
ní stranou je pak nutno ihned vů-
či této straně uplatnit zajišťující 
a sankční nástroje tak, aby se měs-
to včas a úspěšně svých nároků do-
mohlo.

lů sledovat. Osobně nemám žádný 
problém s tím, abych byl jako za-
stupitel občany takto kontrolován, 
neboť i výkon mého povolání ad-
vokáta vnímám jako službu, která 
je založena na důvěře a osobním 
kontaktu s klientem. Jsem zvyk-

lý nést svou osobní zodpovědnost 
za jednání a rozhodnutí, která uči-
ním.

Kde v Ostravě Vás mohou lidé 
nejčastěji potkávat osobně?

Veškeré nakládání s majetkem 
města musí být vždy v zájmu ob-
čanů města a navíc naprosto trans-
parentní, aby se tak zamezilo ja-
kémukoliv korupčnímu jednání. 
Toho chceme docílit tím, že všech-
ny informace vždy a včas zveřejní-
me na webových stránkách města.

Pro účinný boj s kriminalitou 
a ve snaze o ochranu životů, zdraví 
a majetků občanů je nutno rozšířit 
kamerový systém ve všech částech 
města, když je stávající stav zce-
la nedostatečný. Rovněž přítom-
nost městských strážníků v ulicích 
města – zejména v rizikových mís-
tech – je třeba posílit.  

Jsou Vámi zmiňované nedostatky 
právě ony zásadní faktory, proč 
jste se rozhodl kandidovat?
Ano. Měl jsem možnost se v kon-
krétních případech seznámit s pra-
cí současného zastupitelstva měs-
ta. Nesouhlasím se způsobem, 

Bydlím v Moravské Ostravě a zde 
sídlí i advokátní kancelář, jíž jsem 
spolumajitelem. Lidé mě mohou 
potkat a oslovit kdekoliv v cent-
ru Ostravy, například v Pizzerii 
Opatija na Zámecké ulici, kde dě-
lají nejlepší pizzu v Ostravě, ne-

bo v restauraci U Ra-
dy na ulici Poštovní, 
kde si rád zajdu na pl-
zeň a kolena. V letním 
období rád trávím čas 
a relaxuji na zahrád-
ce v kavárně u Bal-
cárka na Kuřím ryn-
ku. Z kulturních akcí 
navštěvuji pravidel-
ně Colours of Ostrava, 
byl jsem na koncertu 
Joe Cockera, Daniela 

Landy, občas zajdu do Výtvarné-
ho centra Chagall. Často chodím 
na výstavy na Černé louce. Letos 
v létě mě zaujaly Shakespearov-
ské slavnosti na Slezskoostrav-
ském hradě. 

Mgr. Petr Kausta
Kandidát za hnutí oStraVaK

V politickém hnutí OSTRAVAK se věnuje oblasti práva

„Zákonnost a práva 
občanů, nikoliv 
politikaření.“

BEZPEČNOST 
A POŘÁDEK
1. Ostrava se musí stát bezpečným 

domovem nás všech.

2. Budeme bojovat s distributory drog, 
zaměříme se na protidrogovou 
prevenci.

3. Zasadíme se o zvýšenou ochranu 
dětí ve školách, na hřištích i dětských 
pískovištích.

4. Městský strážník nesmí být „drábem“ 
městských úředníků nad občany.

5. Chceme, aby strážníci byli 
kultivovanými a neúplatnými strážci 
práv i povinností občanů.



10 11www. .infoostravak

Jsem Hanka, jsem rozená a věrná 
Ostravanka, která se přesunu-
la z číselně posledního obvodu 
Ostravy – od okraje tichého lesa 
přímo do centra šumu – do čí-
selně prvního obvodu. Nedlou-
ho po tomto přesunu, oslovena 
skupinkou známých osobností, 
jsem se dokonce stala i OSTRA-
VAKEM…

Studovala jsem oděvní výtvar-
nictví a technologie, poté však 
má cesta směřovala ne zcela pří-
mo na „pajdák“ v Ostravě, kde 
jsem prošla oborem výtvarná 
výchova a jazyk anglický. Tady 
mě nejvíce a na dlouhou dobu 
ovlivnila svými názory a zkuše-
nostmi paní docentka z ateliéru 
textilu a prostorové tvorby. Zají-
malo mě toho ale mnohem více, 
takže jsem přičichla i k drama-
tické výchově, divadlu a historii. 
Neodpustila jsem si také poměr-
ně mnoho cestovat po kulaté ze-
mi, objevovat jiné kraje a kultury 
– v raném věku posbírat ve světě 
zkušenosti a pak se vždy vracet 
s velmi silnými pocity, že ten-
to kraj je ten můj, kraj, kam pa-
třím, mezi ty rázovité lidi, které 
chci kolem sebe mít. Lidé mě tak 

mohou potkat všude tam, kde 
se něco děje.

Vzorem je mi renesanční bytost 
s všestrannými zájmy, s přehle-
dem o co největším záběru dě-
ní. Zajímám se o kdeco z oblas-
ti umění a mezilidských vztahů, 
zajímá mě pokrok a vývoj ci-
vilizace, přesto všechno jsem 
ale klasik. Mám ráda, když li-
dé udržují tradici místa, v ně-
mž žijí, starají se o své hmotné 
i duševní dědictví. Smutná jsem, 
když pokrok a moderna toto vál-
cuje. Pořád věřím, že takové-
mu pokušení Ostravané odola-
jí, a to ve všech oborech. Pokrok 
ano, ale vkusně a decentně. Ne-
líbí se mi například některé 
„velkolepě“ rozjeté či plánované 
výstavby, protože některé histo-
rické domy – např. naproti Diva-
dlu A. Dvořáka – bychom si mě-
li opravit a pak teprve budovat 
dále. K čemu město třetího tisí-
ciletí, když to z druhého tisícile-
tí bude městem duchů… Nero-
zumím tomu. Chci mít Ostravu 
zachovánu, ne ji přestavět v ně-
co jiného, bezduchého, se super-
markety a zábavními centry vel-
kého formátu.

Pracovně jsem prošla různými 
štacemi: zažila jsem dennoden-
ní vstávání ve čtyři hodiny ráno, 
práci na poště v jakémkoli poča-
sí, avšak zakotvila jsem ve ško-
lách. Posledních šest let mě po-
hltila Základní škola Ostrčilova, 
kde působím v projektu její dvoj-
jazyčné části od samého začátku. 
Nastartovat takovouto výuku 
byla velká výzva a také prostor 
tvořit – a to tak, aby projekt, 
svého času v ČR jen minimálně 
prozkoušený, uspěl. Tato práce 
mi přinesla mnohé zkušenosti, 
překvapivé momenty a poznat-
ky o cizích kulturách. Také mi 
vzala svého času téměř všechen 
volný čas, někdy i klid – ale stá-
lo to za to. Škola se během své-
ho působení potýkala s různými 
strastmi a prapodivným smýšle-
ním lidí zvenčí, nicméně situaci 
ustála. Všechno nás to ještě více 
posílilo. Přes všechno nepříjem-
né přicházejí denně momenty, 
kdy naši malí žáčci něco prove-
dou, vyvedou, vymyslí, vytvoří 
a každý takový okamžik je do-
konalým palivem pro mou dal-
ší práci. Naše dětská partička je 
úžasná. Se všemi rodiči se zná-
me. Jsem ráda, že jsem součás-

tí školy „rodinného typu“, kte-
rá opravdu tvoří a kde jeden den 
není stejný! Stereotyp u nás ne-
potkáte. Přála bych to všem ko-
legům ze všech škol ve městě.

Na základě svých dosavadních 
zkušeností, kdy vím, že komuni-
kace a vztah mezi rodinou a ško-
lou může skvěle fungovat, bych 
ráda dosáhla i dalšího propoje-
ní napříč generacemi: propojení 
škol a seniorů, vylepšení vzájem-
ného respektu mezi generace-
mi, efektivního využití nejen je-
jich času, ale také prostoru pro 
volné chvíle. Je pro mě smutný 
pohled, když hřiště kolem ško-
ly odpoledne zeje prázdnotou. 
Specializované dílny kolem škol 
by teoreticky mohly být využity 
třeba pro modelářský kroužek či 
ruční práce. Starší generace by 
měla prostor předávat své cen-
né zkušenosti a dovednosti mla-
dým a společně zachovávat tra-
dice. Vizi mám jasnou a myslím 
si, že by to mohlo fungovat. 

Zažila jsem tou třicetiletou ces-
tou – ať už to bylo kdekoli – 
spoustu příběhů a za jejich vý-
čtem bych dala rovnítko = jsem 
OSTRAVSKÝ PATRIOT, který 
by si přál, aby to tady u nás fun-
govalo v klidu, pohodě a záro-
veň obsahově, aby ten čas spo-
lečně strávený na jednom místě, 
v jednom čase, svou náplní byl 
efektivní. Abychom byli sví!

Mgr. Hana Foltová
Kandidát za hnutí oStraVaK

Ing. Bohdan Trojak
Kandidát za hnutí oStraVaK

Jaký máte vztah k Ostravě?
Prosím, hlavně nečekejte, 
že vám tady začnu dojemně po-
pisovat, jak mám rád zapadají-
cí slunce nad Ostravou a že ne-
znám krásnější město. To bych 
opravdu lhal, protože znám 
mnohem krásnější města, a slun-
ce přes smog v blížícím se zim-
ním období stěží půjde vidět. 
Říká se ale, že doma je tam, kde 
má člověk rodiče, přátele a vzpo-
mínky. A to je ten hlavní důvod, 
který mě v Ostravě drží a proč 
se ze svých dalekých cest vždy 
těším zpět. Je tady ale i jeden ry-
ze pragmatický důvod, a to je 
ten, že absolvovaným vzděláním  
typickým pro náš region – tedy 
strojním a hutním – jsem s Ost-
ravskem a jeho průmyslem silně 
profesně spojen. 

Když říkáte, že jste profesně spo
jen s ostravským průmyslem, jak 
ho vnímáte a to i ve vazbě na eko
logii?

Už asi dvacet let nám tady „osví-
cení“ politici vzkazují, že zdejší 
strojní a hutní průmysl je neper-
spektivní, že je nutné ho nahra-
dit jiným atraktivním oborem. 
Bohužel nikdo nám zatím neře-
kl jakým. Ostatně nedávno jsem 
jednoho takového „vizionáře“ 
žádal, aby nám přítomným – asi 
neschopným vrcholovým ma-
nažerům a vysokoškolským pe-
dagogům – poradil, jaký obor-
-business tady máme rozvíjet. 
Podle očekávání nám nic ne-
poradil. Ve své dosavadní pra-
xi jsem prošel od profese dělníka 
přes střední management, vědec-
kého pracovníka až po vrcho-
lového manažera – dnes v pozi-
ci ředitele pro strategický rozvoj 
– a vím, zcela reálně z mé kaž-
dodenní praxe, jak je obtížné ne-
jen vytvořit, ale vůbec zachovat 
stávající business, a tím i pracov-
ní místa. Proto jsem přesvědčen, 
že bychom se neměli nezodpo-
vědně a lehkomyslně otáčet zády 

k našemu strojírenskému-hutní-
mu průmyslu s tím, že blahobyt-
nou a stabilní budoucnost nám 
zajistí „montovny“ v průmyslo-
vých zónách. Já osobně tyto zó-
ny vnímám z hlediska delší ča-
sové perspektivy jako časovanou 
bombu. 

A co životní prostředí? Říká
te, že se má zachovat a rozví
jet průmysl, ale na druhé stra
ně je tady kvůli tomu i nejhorší 
ovzduší.
Jsem realista a říkám, že čisté 
ovzduší a průmysl se vůbec ne-
vylučují. Je jenom nutné, aby 
se konečně začala cíleně a sys-
tematicky realizovat nápravná 
opatření. Nejen ve vazbě na zne-
čišťující zdroje v průmyslu, ale 
i v dopravě. A samozřejmě neo-
pomenout ani ostatní malé zdro-
je, jako jsou například topeniště 
rodinných domů, jež se rovněž 
přibližně ze třiceti procent podí-
lejí na negativním stavu našeho 

ovzduší. Pracovně jsem ve svě-
tě navštívil městské aglomerace 
s hutním průmyslem mnohem 
větším, než je Ostrava, a tam 
se tento problém úspěšně daří 
řešit. Proto zcela logicky říkám, 
když to jde tam, tak to musí jít 
i tady. Apeluji na to, abychom 
se oprostili od vzájemného stra-
šení, že se něco musí zavřít, ne-
bo nalhávání, že něco nejde.

Vraťme se ještě k Vám. Jak tráví
te volný čas? 
Pokud mám volný čas, věnuji ho 
sportu, netradičnímu cestová-
ní po světě s baťohem na zádech 
a samozřejmě rád zajdu s kama-
rády na pivko. Konkrétně, pokud 
jde o sport, věnuji se parkúro-
vému ježdění, potápění, VH tu-
ristice. Jinak klasika: kolo, lyže, 
squash. Můžete mě také potkat 
v porubském lese, kam chodím 
celkem pravidelně běhat. Ještě 
mám dvě neřesti: četbu a foto-
grafování.
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Proč jste se rozhodl vstoupit 
do politiky?
Dlouho jsem váhal se vstupem 
do komunální politiky. Musel 
jsem v sobě zlomit odpor k tomu, 
čemu se dnes říká politika. Pojem 
politika se bohužel stal synony-
mem pro politikaření, papalášství 
a korupci. Výsledky posledních 
voleb do poslanecké sněmovny 
mi však daly naději, že se věci dají 
změnit, pokud člověk chce a něco 
tomu věnuje. A myslím si, že nyní 
nastal ten správný čas na změnu 
k lepšímu. Politiku na komunál-
ní úrovni chápu spíše jako sprá-
vu věcí veřejných a já chci ovliv-
ňovat věci a události, které se dějí 
v mém rodném městě a se který-
mi bytostně nesouhlasím. A jak 
říká Edmund Burke: „Jediná věc 

je nutná k triumfu zla, aby dobří 
lidé nedělali nic.“

S čím konkrétně nesouhlasíte?
Nelíbí se mi výsledek zástavby No-
vé Karoliny. To je téměř katastro-
fa pro centrum města a také ob-
rovská promarněná příležitost 
a ostuda v mezinárodním měřít-
ku. Další blamáží a důkazem ne-
zájmu o kulturu ze strany měst-
ských a krajských zastupitelů je 
zrušení stavby tolik potřebné Mo-
ravskoslezské vědecké knihov-
ny alias Černé kostky. Každý den 
chodím přes centrum města a po-
strádám zeleň a umění v ulicích 
města. Zkusili jste se někdy jen 
tak projít centrem? A s rodinou? 
Co může člověka motivovat k to-
mu, aby se středem města prošel 

znovu? Ostrava má skvělé technic-
ké a architektonické památky, ale 
neumí je využít. Skutečný turis-
tický magnet Ostravě stále chybí, 
buďme k sobě upřímní. V Ostravě 
chybí moderní špičková architek-
tura, přitom proluk a míst je v cen-
tru mnoho. Mám ještě pokračovat? 
To by mohlo být na dlouho… 

Proč jste svůj vstup do politiky 
spojil právě s politickým hnutím 
OSTRAVAK?
Vždycky jsem rád u nově vznika-
jících projektů. Když se k něčemu 
takovému přidám, mám rád, když 
to mohu ovlivňovat a spoluvytvá-
řet. Rád hledám nové směry a nová 
řešení. Navíc jsem se v našem hnu-
tí setkal se skvělými lidmi. Všichni 
mají svá zaměstnání, nikdo dosud 

s politikou neměl nic společného 
a je mezi námi mnoho odborníků. 
Když se podíváte na naši kandidát-
ku, je tam tolik zajímavých osob-
ností, že na primátora by klidně 
mohl kandidovat i člověk z jede-
náctého místa. Přitom se nikdo ne-
dere nahoru, společně řešíme veš-
kerá témata a hledáme řešení. Ten 
týmový duch mi vyhovuje. Naše 
heslo: „Nejsme politici, jsme Os-
travaci,“ je výstižné.

Co Vám v komunální politice nej
více chybí?
V politice obecně postrádám sluš-
nost, poctivost a alespoň špetku al-
truismu. V komunální politice mi 
schází větší angažovanost občanů. 
Vždyť právě na komunální úrovni 
toho lidé mohou nejvíce ovlivnit! 

OSTRAVAK plánuje v zásadních 
věcech využívat institut místního 
referenda. 

V politickém hnutí OSTRAVAK 
se věnujete kultuře, jak ji v Ostra
vě vnímáte?
Ostrava má skvělé kulturní pod-
houbí. Žijí zde a tvoří skvělí vý-
tvarníci, hudebníci, herci a bás-
níci. Ostrava se může pyšnit 
skvělými festivaly typu Colours 
of Ostrava, Janáčkova 
máje, Svatováclavské-
ho hudebního festiva-
lu, Spectacula interese, 
Ostravaru a mnohý-
mi dalšími, které čas-
to nemají obdobu jin-
de v ČR. Ostrava má 
skvělá divadla, skvě-
lou operu. V tom-
to směru toho městští zastupite-
lé mnoho nevymyslí, jen by měli 
tyto akce v rámci zákonných pra-
videl a fair play co nejvíce pod-
porovat. Co by však městští za-
stupitelé rozhodně ovlivňovat 
měli je kultivace městského pro-
storu. Město, má-li být městem, 
musí žít. Ve městě musí žít lidé, 
chodit sem za kulturou a zába-
vou. Městský prostor ovlivňu-
je to, jak se s městem ztotožníme 
a jaký k němu budeme mít vztah. 
Pokud se Ostrava bude nesmy-
slně zbavovat své zeleně, pokud 
v Ostravě nebude dostatek lavi-
ček, fontán, soch a plastik, pokud 
nebude v centru příjemně a čis-
to, pokud se po opeře lidé budou 

muset brodit sněhem a špínou 
kamsi na šotolinové parkoviště 
v noblesním oblečení, pak se Os-
trava nemůže nazývat skutečně 
kulturním městem. 

Kultura je podle mě víc než vý-
stava, film a koncert. Existuje ta-
ké kultura dopravy, gastronomic-
ká kultura, kultura mezilidských 
vztahů a kultura veřejného pro-
storu – a tady čeká na městské za-

stupitele mnoho práce, která měla 
být už dávno udělána. 

Kultura a především umění mu-
sí žít svým vlastním životem ne-
závisle na městských zastupitelích 
a úřednících. Už dávno není do-
ba vzdělaných a uměnímilovných 
mecenášů typu Lorenza de Medi-
ci či Josefa Hlávky. Avšak komu-
nální politici by měli této kultu-
ře co nejméně překážet a naopak 
ji podporovat. To znamená zají-
mat se o ni a umět rozpoznat je-
jí hodnotu.

Co říkáte tomu, že Ostrava nezís
kala titul Evropské hlavní město 
kultury 2015? 

Nechci kopat do mrtvoly, sám jsem 
držel Ostravě pěsti a byl napnutý 
do poslední chvíle, avšak měl jsem 
výhrady k tomu, jak byla kan-
didatura týmem okolo Čestmí-
ra Kopeckého připravována. Ře-
kl jsem své výhrady Kopeckému 
do očí, proto to mohu zopakovat 
zde. Od začátku nebylo jasné, jak 
se vlastně Čestmír Kopecký stal 
šéfem přípravného týmu a proč 
to nebyl někdo z Ostravy. Nefun-

govala základní komunikace mezi 
týmem EHMK 2015 a lidmi, kteří 
kulturu v Ostravě skutečně dělají. 
V rámci kandidatury (jak začneš 
používat „v rámci“, jsi stylistic-
ky v loji a následně i syntakticky) 
vzniklo mnoho kulturních aktivit, 
které neodrážely úplně přesně ost-
ravskou kulturní scénu, nebyly do-
konce ani originální a o jejich ži-
votnosti do budoucna si dovoluji 
pochybovat. Najednou však na ně 
byla uvolněna grandiózní částka 
okolo 70 milionů korun. Kultur-
ní scéna tu byla před kandidatu-
rou a bude i po ní. Jde o to, zda ji 
budou představitelé města podpo-
rovat stejně velkorysými částkami 
i po tomto neúspěchu.

Máte nějaké vize, jak by Ostrava 
mohla v budoucnu vypadat? 
Snů a vizí mám mnoho. Ostrava 
budoucnosti je krásným zeleným 
městem plným kulturních akcí. 
Stojí v ní krásná galerie špičkové-
ho architekta, knihovna i koncert-
ní sál. Na každé ulici se návštěv-
ník setká s uměním a designem. 
Když půjdete takovým městem 
snů po mnoha pěších zónách, 
budete potkávat pouliční uměl-

ce a na cyklostezkách 
uvidíte na kolech ce-
lé rodiny. Také večer 
a o víkendech si bu-
dete vybírat z mnoha 
výborných restaura-
cí, kaváren a cukráren. 
Tradicí budou měst-
ské trhy se zeleninou 
a květinami. V tako-

vém městě jistě nebudou chybět 
spousty turistů a cizinců přijíždě-
jících do Ostravy za její neopako-
vatelnou atmosférou…

Na co se v oblasti kultury letos tě
šíte?
Těším se na letošní Svatováclavský 
hudební festival, kde by měl vystou-
pit ruský pravoslavný sbor. Velmi 
se těším na velkou výstavu o Janu 
Lucemburském, kterou chystá Ost-
ravské muzeum k 700letému výročí 
nástupu tohoto panovníka na čes-
ký trůn. Mimochodem Jan Lucem-
burský měl ve svém erbu motto: 
„Ich dien.“ Což znamená: „Slou-
žím.“ Docela by se hodilo nad vstup 
do Nové radnice, co říkáte?

Jan Becher
Kandidát za hnutí oStraVaK

„Chci žít ve městě, 
které žije.“

KULTURA A ŽIVOT VE MĚSTĚ
1. Chceme kultivovat městský prostor, vnést sem umění, 

zeleň a lavičky.

2. Vrátíme život do centra města, vybudujeme kvalitní 
městské trhy.

3. Podpoříme vznik Moravskoslezské vědecké knihovny 
podle vítězného návrhu.

4. Budeme chránit, rozvíjet a propagovat technické 
a architektonické památky města.

5. Budeme podporovat špičkové kulturní festivaly, které 
reprezentují Ostravu.
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Nadchází podzim a zima, tedy roční období, kdy nás čekají mlhy, inverzní počasí a špatný vzduch ve městě. 

Vzduch špatný a jedovatý, nejhorší ovzduší v Evropě. Vzduch tak špatný, že si jej všimli i k našemu městu větši-

nou lhostejní pražští novináři. Blíží se komunální volby – tedy čas, kdy se i místní představitelé velkých politických 

stran musejí tvářit, že je zajímají názory jejich voličů. Musí se tvářit, že jim naslouchají, že jim rozumějí, a tak sli-

bují a slibují… Tři největší politické strany – tedy ČSSD, ODS i TOP 09 – se nás najednou snaží přesvědčit, že při-

spějí ke zlepšení stavu životního prostředí v Ostravě. Opět mnoho slov a líbivých slibů, ale jaké je jejich skuteč-

né chování?

V minulém čísle Ostravaka jsme vás informovali o tom, že si zastupitelé našeho města nechávají vyplácet nemalé 
odměny z magistrátu nebo z městem vlastněných společností. Tyto pobírají vedle svého běžného platu ze zaměst-
nání. Tisícové odměny navíc získávají bez ohledu na to, zdali se zasedání příslušných orgánů vůbec účastní. Tak, jak 
jsme vám slíbili, přinášíme jejich přehled. Očekáváme, že zveřejněním toho, co by mělo být veřejné, vyvoláme vlnu 
nevole, a tak jsme výhradně pracovali jen s ověřenými daty. Odůvodněně však předpokládáme, že skutečné odmě-
ny jsou ještě vyšší. Proto naši tabulku budeme pravidelně aktualizovat na našich internetových stránkách.  
S vyplácením odměn jsou spojeny také nemalé platby daní, a tak nás nesmyslné politické trafiky vyjdou na desít-
ky milionů korun ročně. Ty namísto ve školách, v městské zeleni nebo třeba v úklidu chodníků končí v kapsách ně-
kolika desítek členů různých politických stran. 

Slova, sliby a skutečnost 
aneb Jak se místní vedení politických stran 
staví k řešení problému špatného životního 
prostředí v Ostravě

Ostravští trafikanti

První muž na kandidát-
ce ČSSD pan Petr Kajnar 
svůj boj se špatným život-

ním prostředím v Ostravě již před 
lety vyřešil po svém. Odstěhoval 
se do čistého Frýdlantu nad Os-
travicí a do Ostravy nám svým 
silným služebním vozem jen při-
váží další škodlivé zplodiny.

ODS uvádí zlepšení stavu životní-
ho prostředí jako jednu ze svých 
programových priorit. V součas-
ném vedení ostravské radnice mě-
la čtyři roky vynikající příležitost 
něco opravdu změnit, vždyť eko-
nomickým náměstkem primáto-
ra je pan Lukáš Ženatý, který pro-
blematiku životního prostředí 
studoval, a náměstkem primáto-
ra právě pro životní prostředí pan 
Dalibor Madej, v současnosti prv-
ní muž na kandidátce ODS. Navíc 
ODS byla v uplynulých čtyřech le-
tech hlavní politickou silou v celo-
státní vládě pana Mirka Topolán-
ka. Proč tedy opravdu nekonala? 
Je ještě možné po čtyřech promar-
něných letech znovu uvěřit jejím 
slibům o zlepšení stavu životního 
prostředí?

TOP 09 je v našem kraji ovláda-
ná jejím krajským předsedou pa-
nem Pavolem Lukšou. Nepochybně 

Vaše tipy V Soutěži:
V tipovací soutěži kolik měsíčně získává tzv. prebend nejlépe placený politik Martin Štěpánek (ODS) se vaše tipy různily. Někteří z vás tipovali 
až 150 tisíc korun a jiní pouze 10 tisíc korun. Správna odpověď je 44 750 korun měsíčně.
Výherci tipovací soutěže: L. Obkráčil (42 500 Kč), Z. Herman (48 800 Kč), P. Nucová (40 000 Kč).
Výhercům gratulujeme a zasíláme model trafiky z pravé čokolády.

schopným člověkem, jenž čtyři roky 
zastával funkci náměstka hejtma-
na. Svou politickou kariéru posta-
vil na lákání zejména movitých Os-
travanů k bydlení v čisté Čeladné. 
Vzpomenete si ještě na billboardy, 
kdy na černobílé polovině bylo pre-
zentováno naše město a na druhé 

barevné pak právě Čeladná? Zájmy 
takovýchto lidí jsou jasné a pocho-
pitelné. Proč se nás však snaží pře-
svědčit o opaku?

Ostrava je město, které je neod-
myslitelně spjato s průmyslovou 
tradicí. Tento fakt je třeba respek-
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tovat. Nemusíme (a ani nemůže-
me) se však smiřovat se špatným 
stavem ovzduší v našem městě. 
Měli bychom se však zamyslet nad 
tím, kdo jej pomůže zlepšit. Zda-
li sliby v reklamách politických 
stran, nebo odborníci, kteří pro-
blematice skutečně rozumějí.

odměny zaStupitelů

Jméno Strana Odměna
1. Štěpánek Martin, Ing., Ph.D. ODS 44 750 Kč
2. Gříšek Dalibor ČSSD 40 750 Kč
3. Štolba Václav ČSSD 34 940 Kč
4. Babka Josef, JUDr. KSČM 33 440 Kč
5. Kučerová Zuzana, Ing., Ph.D. ODS 32 040 Kč
6. Hařovský Ivo, Ing. ČSSD 30 250 Kč
7. Mrkvica David, Dr., Ing. ODS 28 440 Kč
8. Vernerová Radmila, Ing. ČSSD 26 200 Kč
9. Weber Milan, Ing. ČSSD 26 000 Kč

10. Zvolánek Pavel KSČM 25 940 Kč
11. Matěj Petr, Ing. ODS 25 200 Kč
12. Šrámek Josef ODS 24 700 Kč
13. Horák Jaromír, PhDr., Ing. KSČM 24 440 Kč
14. Zedníček Roman, Ing., Ph.D. ODS 24 440 Kč
15. Heindrich Jiří, MUDr. ODS 23 700 Kč
16. Bezděková Eva ČSSD 23 200 Kč
17. Lesník Marcel ODS 23 200 Kč
18. Antončík Vilém, Mgr. ODS 22 940 Kč
19. Kaleta Petr, doc. PhDr., Ph.D. KDU-ČSL 22 940 Kč
20. Chlopková Jarmila, Mgr. ČSSD 22 200 Kč
21. Kolařík František, Ing. ODS 21 940 Kč
22. Lux Jaroslav, MUDr. ODS 21 440 Kč
23. Maštalíř Antonín, Ing. ČSSD 21 240 Kč
24. Šlusař Jiří, Ing. ODS 21 200 Kč
25. Krsička Jan, Ing. ČSSD 20 700 Kč
26. Novák Vítězslav, Ing. KSČM 20 700 Kč

Jméno Strana Odměna
27. Palyza Lumír, Ing. ČSSD 19 440 Kč
28. Večerková Ludmila, Mgr. ČSSD 18 700 Kč
29. Peša Milan KSČM 18 600 Kč
30. Michniak Radomír, Ing. ODS 18 270 Kč
31. Hamza Pavel, PhDr. ODS 18 200 Kč
32. Pražák Zbyněk, Ing. KDU-ČSL 18 200 Kč
33. Šebesta Zbyněk, Ing. KSČM 18 200 Kč
34. Petřík Tomáš, Ing. ODS 17 700 Kč
35. Zapletalová Radana, Bc. ODS 17 440 Kč
36. Kalousková Ivana, RSDr. KSČM 16 700 Kč
37. Stoklasa Jan, Ing. ČSSD 16 700 Kč
38. Guziana Petr, MUDr. ČSSD 16 440 Kč
39. Pivoda Petr, Ing. ODS 16 000 Kč
40. Mynář Vojtěch ČSSD 16 000 Kč
41. Kovalský Martin, Mgr. ČSSD 15 200 Kč
42. Luzar Leo, Ing. KSČM 14 700 Kč
43. Piech Zdeněk, Ing. ODS 14 700 Kč
44. Půček Jan, Ing. KDU-ČSL 14 700 Kč
45. Hladiš Jaromír ODS 14 200 Kč
46. Klímová Ivona, PaedDr. ODS 13 200 Kč
47. Juroška Martin, Ing., Ph.D. KSČM 10 200 Kč
48. Košík Ľubomír ČSSD 10 200 Kč
49. Nováček Tomáš, Ing. ODS 10 200 Kč
50. Šarišská Růžena, MUDr. KSČM 10 200 Kč
51. Zdeněk Trejbal, Ing., Ph.D. ČSSD 10 000 Kč
52. Pospíšil Lubomír, Mgr. ODS 9 000 Kč
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V sedmdesátých letech 20. století došlo k demolici Žofiiny hutě a dolu Karolina v centru a následně proběhla asa-
nace půdy. Oblast Karolina se vyprázdnila a hledalo se její nové využití. Koncem roku 1998 byla vyhlášena mezi-
národní veřejná urbanisticko-architektonická soutěž. V roce 2000 porota ocenila sedm návrhů z celkového počtu 
90 přihlášených soutěžních návrhů. Tehdy vyhrál tým polských architektů a vítězná urbanistická koncepce byla 
zapracována i do územního plánu.

Bude opravdu Nová Karolina 
centrem života v Ostravě?

myslíte si, že Karolína opravdu oživí naše město 
a stane se tak centrem života v ostravě?

napište nám!
redakce@ostravak.info  •  www.ostravak.info

Přestože vyhrál nejlepší návrh 
s vizí do budoucnosti, šitý pří-
mo na míru pro potřeby ožive-
ní našeho města, od nezávis-
lých architektů a urbanistů, tak 
následně na to bylo rozhodnu-
to, že město dále podle projek-
tu polských architektů postupo-

vat nebude. Na konci roku 2005 
byla na využití území Karoliny 
vypsána nová soutěž, tentokrát 
developerská. Do soutěže na zá-
stavbu lukrativních pozemků 
v centru Ostravy se přihlási-
lo celkem pět zájemců. V červ-
nu 2006 byl vybrán jako nejlep-

ší urbanisticko-architektonický 
návrh projekt společnosti Mul-
ti Development.

Součástí tehdejšího nového návrhu 
Karoliny byly kancelářské prosto-
ry a nové obchodně-zábavní cen-
trum, ale i byty. Zástavba Nové 

Karoliny byla rozčleněna na etapy 
a paradoxně první etapou výstav-
by byla zahájena stavba velké ná-
kupní galerie. Doufejme, že budou 
následovat i ostatní etapy.

Výše uvedené informace jsou sou-
hrnem událostí, které jste se mohli 

dozvědět v médiích za posledních 
deset let. Ale o čem se většinou ne-
píše, je…

architeKt rem 
KoolhaaS

Média nám oznamovala, že má-
me toho nejlepšího develope-
ra a na projektování první etapy 
stavby Karoliny se podílí před-
ní světový architekt Rem Kool-
haas. 

Šéfredaktor Osama Okamura 
na večeru architektonického ča-
sopisu Era 21 v klubu Fiducia však 
sdělil, že pro přípravu únorové-
ho ostravského čísla Ery 21 zjistil 
od samotného developera Multi 
Development, že místo Rema Ko-
olhaase z architektonické kancelá-
ře O.M.A. na projektu obchodní-
ho centra na Karolině pracují zcela 
jiní projektanti, a to T+T Design 
z Holandska.

Architektonická kancelář O.M.A. 
pracovala na vytvoření konceptu 
pouze na začátku a původní ná-
vrh Karoliny Rema Koolhaase byl 
značně změněn. Není proto divu, 
že v současné době samotný ar-
chitekt zásadně nesouhlasí se spo-
jováním jeho jména či názvu je-
ho kanceláře s projektem Karoliny 
v Ostravě.

urBaniSmuS

Při takové gigantické stavbě je 
velmi důležitá urbanistická kon-
cepce, kterou jsou myšleny šir-
ší vztahy, životaschopnost měs-
ta a souvislosti s okolím, na něž 
by se ani při stavbě Karoliny ne-
mělo zapomínat. Samotné vede-
ní města Ostravy je tím, kdo měl 
mít snahu společně s investorem 
tuto přesnou koncepci dodržet 
a přesně zrealizovat. Bez dodrže-
ní urbanistické koncepce to dost 
dobře nelze. Architekt totiž ne-
umí zázraky a ani nedokáže za-
chránit to, když mu dá investor 
špatné zadání a není možné mu 
to rozmluvit. Základem je dob-

rý investor, protože ten dokáže 
i s „obyčejným“ architektem po-
stavit kvalitní dům. Vždyť sta-
rou Prahu nepostavil žádný ar-
chitekt, ale přece sám panovník! 
Nejlepší investor je ten, který umí 
svůj sen zrealizovat.

Velkým vzorem je stavba holand-
ského města Almere, kde se jed-
nalo o velmi podobnou dostav-
bu městského centra – stejně jako 
v případě stavby ostravské Karo-
liny. Můžeme pouze závidět ob-
čanům tohoto města, že nově za-
stavěná část města Almere přímo 
splynula se životem původního 
města a je hojně navštěvována tu-
risty. Nejenom, že zde využili ty 
nejlepší urbanisty a architekty, ale 
hlavně vedení města Almere mě-
lo myšlenku, které pevně věřilo, 
a udělalo vše proto, aby ji uvedlo 
v život.

deVelopeŘi

Za řešení Karoliny takové, jaké je, 
nemohou ani developeři. Develo-
peři zde dělají pouze svoji práci, 
tak jak umějí nejlépe. Oni nevní-

mají město jako celek, pouze dě-
lají to, co jim okolí umožní. Kdysi 
jeden zástupce developera prohlá-
sil: „Stanovte nám podmínky a my 
je dodržíme.“ Problém ovšem je, 
že jim město Ostrava své pod-
mínky – na rozdíl od holandské-
ho města Almere – pořádně nesta-
novilo.

Na webových stránkách samot-
ného developera můžeme s vět-
šinou uvedených informací sou-
hlasit a konstatovat, že tak by to 
mělo být. Je to však přesně to, co 
se v centru Ostravy doopravdy ny-
ní realizuje?

Dále podle zpřístupněných pů-
dorysných plánů na webu zjistí-
me, že na údajném budovaném 
„náměstí“ není kostel ani diva-
dlo, ale velké obchodní centrum. 
Náměstí navíc není dostatečně 
prostorově vymezeno ze všech 
stran do tvarů, které většinou 
tvoří náměstí náměstím. Profil 
ulic a hustota plánované zástav-
by na stávající ostravské cent-
rum navazuje minimálně a pod-
le informací o tomto projektu zde 

žádné ulice a náměstí ani nejsou. 
Hlavně ale, že nové ulice a ná-
městí na Karolině má magistrát 
pojmenovány již nyní.

Na webových vizualizacích vidí-
me nadčasovou architekturu, ale 
jsou to bohužel pouze vizualiza-
ce. Pokud nebudou u stavby Ka-
roliny brány v potaz urbanistic-
ké vztahy a souvislosti, tak může 
zůstat v budoucnu jenom u zide-
alizovaných obrázků plných lidí 
procházejících se kolem nových 
staveb. 

Myslíte si, že Karolina po svém 
dostavění bude opravdu tepají-
cí a plná života, tak jako tomu je 
na obrázcích? Co když ti lidé vů-
bec nebudou venku, ale pouze při-
jedou autem do podzemního par-
koviště nového nákupního centra, 
nakoupí a zase odjedou? Co bu-
de s Karolinou odpoledne a ve-
čer, když všichni z kanceláří od-
jedou? Bude nové centrum žít? 
A pokud ne, kdo za to ponese od-
povědnost?

 red
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Neustále se na Ostravaka obracíte se svými zkušenostmi s úřady 
a popisujete, jak s vámi veřejné instituce kolikrát nekomunikují či vám 
ani neodpoví na váš dotaz nebo dopis. Jak jsme zjistili, málokdo ví, 
že pro tyto účely zde máme zákon o svobodném přístupu k informa-
cím. Jak tedy postupovat?

Úřad s vámi nekomunikuje? 
Několik rad jak postupovat

Pokud chcete od státního 
orgánu, orgánu samosprá-
vy či jiné veřejné institu-

ce získat informace, které se tý-
kají města, městského obvodu či 
městských společností, obraťte 
se na konkrétní instituci a požá-
dejte ji o informace podle záko-
na č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

Žádost můžete podat ústně nebo 
písemně, a to i prostřednictvím in-

ternetu –  tzv. e-podatelnou. Lepší 
je ale vždy podat žádost písemně, 
především pokud vám nebyla po-
skytnuta žádná nebo nedostačují-
cí odpověď na vaši ústně podanou 
žádost. V písemné žádosti musí 
být zřejmé, kterou instituci kon-
krétně žádáte o informace, že žá-
dáte podle výše zmíněného zá-
kona a musíte uvést v žádosti své 
jméno, příjmení, datum narození, 
adresu místa trvalého pobytu, po-
případě doručovací adresu.

Veřejná instituce vaši žádost po-
soudí a do sedmi dnů vás může 
požádat o doplnění žádosti nebo 
sdělit, že se žádost vztahuje k jiné 
organizaci. Pokud je vaše žádost 
v pořádku a není v rozporu se zá-
konem, tak vám buď úřad do sed-
mi dnů sdělí, kde je možnost vy-
hledat již zveřejněnou informaci 
o kterou žádáte, nebo vám nej-
později do 15 dnů úřad požado-
vanou informaci poskytne. Úřad 
může lhůtu pro poskytnutí infor-
mace ze závažných důvodů pro-
dloužit – nejvýše však o deset 
dní, ale i to je úřad povinen vám 
oznámit.

Jestliže vám úřad ve lhůtě pro 
vyřízení žádosti neposkytne in-
formace, nevydá rozhodnutí či 
odmítne vaší žádosti vyhovět, 
můžete do 30 dnů podat odvolání 
nebo stížnost na postup při vyři-
zování žádosti o informace. 

Ostrava je přece vaše město a vy 
jako Ostravaci máte právo na in-
formace o tom, jak se hospoda-
ří s veřejným majetkem a finan-
cemi. Nebojte se tedy obracet 
na úřad a žádat o informace pod-
le tohoto zákona. Máte na to zce-
la legitimní právo.
 red

mgr. petr Kausta,  
kandidát za hnutí oStraVaK

Svobodný přístup občanů k informa-

cím je jedním ze základních pilířů de-

mokracie a fungování demokratické-

ho státu. Je to významný nástroj, jak občané mohou kontrolovat 

činnosti volených zástupců a úředníků a činnosti povinných sub-

jektů. Zákon č. 106/1999 Sb., ve smyslu pozdějších změn, sta-

noví pravidla, k jakým informacím, u jakých subjektů a jakým 

způsobem občan informace získá. Informací se pro účely toho-

to zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv po-

době zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písem-

ného záznamu na listině, záznam uložený v elektronické podobě 

nebo záznam zvukový, obrazový nebo audiovizuální. Zmíněný 

zákon tak v každém případě dopadá i na statutární město Os-

trava a jeho orgány.

Ostravaci 
pozor!

Jak a kde 
získat  
Ostravaka?
Objednejte si časopis Ostravak každý měsíc  
zdarma do vaší schránky. Zašlete nám své  
jméno a adresu na e-mail: redakce@ostravak.info  
nebo na telefon +420 602 576 263 (SMS).

Vlastníte kavárnu, obchod či trafiku  
a jste příznivec Ostravaka?

Nabízíme vám stojan  
s časopisem Ostravak  
zdarma pro vaše klienty.

Kontaktujte nás
e-mail: redakce@ostravak.info
tel.: +420 602 576 263

Časopis ostravak je vždy volně dostupný v ostravě:
• Dům knihy Librex, Smetanovo náměstí 222/8
• Dům kultury města Ostravy (poradna Ostravak), 28. října 124/2556
• Trafika Petr Čech, Opavská 768 (pod Slovanem), Ostrava-Poruba

IV / 2010V / 2010

časopis s Ostravaky o Ostravě

časopis s Ostravaky o Ostravě

letní 

rozšířené vydání

V / 2010
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Třikrát měř a jednou řež
V polovině července jsme se mohli dočíst na webových stránkách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
(www.moap.cz) o tom, jak se začalo na náměstí Msgre. Šrámka u Katedrály Božského Spasitele s investiční akcí, 
při níž dojde k vybudování nového parkovacího systému a náměstí bude nově vydlážděno zámkovou dlažbou. Do-
končení prací se předpokládá v polovině září a po kompletních úpravách bude k dispozici 51 parkovacích míst.

Každý Ostravak by zajásal radostí hlavně po té, když by si zde přečetl, že i samotný starosta centrálního obvo-
du Miroslav Svozil chce zkrášlit jedno z nejdůležitějších náměstí v Ostravě, kterému navíc vévodí největší kated-
rála na Moravě a ve Slezsku, ale…

VeŘeJné Wc

Bohužel investiční akce odstra-
ní stávající objekt veřejných WC, 
která budou nahrazena parkova-
cími místy. Je sice hezké, že bu-
deme mít o pár parkovacích míst 
více, ale kam má turista či návštěv-
ník centra jít vykonat potřebu? To 
už pan Svozil nezmínil a pochybu-

proměnila v měsíční krajinu – nyní 
v létě ulice s rozpálenou cestou a do-
my bez jediného příjemného stínu.

Stromy naproti Divadla Jiřího 
Myrona byly definitivně poká-
ceny, přestože tam rostly něko-
lik desítek let a navíc bylo období 
hnízdění ptáků v korunách stro-
mů. Mám pochybnosti, zda vů-
bec někdo uvažoval při plánová-
ní této investiční akce nad tím, 
že než náhradní výsadba doros-
te, bude to trvat opět několik 
dlouhých desítek let. A to ani ne-
chci připomínat problémy s ná-
hradní výsadbou po rekonstruk-
ci na Masarykově náměstí.

Proč se nemohla provést rekon-
strukce náměstí a přitom zůstat 
zachovány již vzrostlé stromy, kte-
ré tam byly a zkrášlovaly šedou uli-
ci v centru? S takovou za chvíli bu-
de naše Ostrava samý beton, sklo 
a žádná zeleň. 

ji, že by vůbec řešil to, aby se za-
čal finančně podílet na provozu 
WC u místních podnikatelů, již 
ve svých provozovnách mají toale-
ty pro své klienty a kteří si už teď 
všímají nárůstu návštěv jejich WC 
lidmi z ulice. Náhodně prochá-
zející lidé nyní využívají záchody 
obchodů a firem, jako kdyby šlo 
o WC veřejná a navíc většinou bez 

Přece se takto nemůžeme cho-
vat k živým organismům ve měs-
tě. Když někdo postaví špatně 
zeď nebo vydláždí špatně chod-
ník, tak se to dá opravit, ale jed-
nou pokácené stromy se již nedají 
znovu postavit zpět. Je to nená-
vratná škoda, jež se již nedá nijak 
a ničím nahradit.

Závěrem Ostravaka napadá, zda 
by pan starosta neměl začít na-
slouchat právě svým občanům 
a neměl by se jich zeptat na jejich 
názor. Přijde vám to jako ade-
kvátní cena za pár parkovacích 
míst a navíc definitivní zmize-
ní stromů? Možná nově vybudo-
vané náměstí vypadá dobře z le-
tadla – z ptačí perspektivy, ale 
zastávají tento názor i samotní 
Ostravaci? Podle následné reak-
ce naší čtenářky pravděpodobně 
ne. Třikrát sláva! Ostrava 2015 – 
město betonu a kultury…
 red

poplatku. Časem může dojít k si-
tuaci, že se podnikatelé rozhod-
nou, že nemají povinnost vykoná-
vat ve svých provozovnách funkci 
veřejných toalet a zamezí přístupu 
lidem přicházejícím z ulice. Ná-
vštěvníci centra začnou svou po-
třebu konat přímo na ulicích města 
a budeme mít naše centrum ještě 
„hezčí“ a dokonce „voňavější“!

Stromy

Investiční akce na náměstí dále za-
hrnuje kácení vybraných dřevin 
a podle vyjádření centrálního ob-
vodu bude následně na rekonstru-
ovaných plochách kolem katedrály 
vysázeno sedm kusů višně křovité. 
V pondělí 16. srpna jsme tak mohli 
být svědky toho, jak se ulice Čs. legií 

ZLEPŠENÍ VZHLEDU MĚSTA 
= KÁCENÍ ZDRAVÝCH 
STROMŮ

Polovina léta, vrcholné vege-
tační období. Pondělí ráno. 
Jdeš centrem Ostravy, zabo-
číš ke Katedrále Božského 
Spasitele. Slyšíš motorové pi-
ly. Nevěříš svým uším. Už za-
se? Tady? Jdeš blíž. Věř očím. 
Na zemi před katedrálou leží 
rozřezané dva ze tří vzrostlých 
zdravých zelených stromů. Sl-
zy vzteku a bezmoci v očích 
– není to poprvé, kdy ve měs-
tě, které ještě nedávno mělo 
nejvíce zeleně na obyvatele 
v republice, probíhá svévolné 
a systematické vymycování 
stromů. Doufáš, že alespoň 
ten třetí před ní nechají růst 
a zmírňovat hovadsky jedova-
té ovzduší statutárního města 
Ostravy. Hodinu poté je na ze-
mi rozřezán i on. Zhruba týden 
před ním padly dva kaštany 
po levé straně katedrály.

Pak už se několik dní před ka-
tedrálou jen rozbíjí beton, bou-
rá, rýpe v zemi. Proč? Hledáš 
informace. Den dva. Pak nara-
zíš na internetových stránkách 
obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz v Aktualitách na zprá-
vičku z 18. července 2010. 
Raduj se – obvod se rozhodl 
vybudovat před katedrálou 
nový parkovací systém. Proč? 
„Cílem této investiční akce je 
zlepšit vzhled i systém parko-
vání v centru Ostravy u Kated-
rály Božského Spasitele,“ pra-
ví zpráva. Je důležité zlepšit 
vzhled PARKOVIŠTĚ – i kdy-
by se tím měl zhoršit vzhled 
a ovzduší MĚSTA. 

V čem bude parkování lep-
ší než to, které bylo na ná-
městí Msgre. Šrámka dosud? 
„V rámci akce dojde k odvod-
nění ploch a náměstí dostane 
nový povrch ze zámkové dlaž-
by. ,Věřím, že se nám podaří 
zkrášlit jedno z nejdůležitějších 
náměstí v Ostravě, kterému 
navíc vévodí největší kated-
rála na Moravě a ve Slezsku,“ 
říká starosta Moravské Ostra-
vy a Přívozu Miroslav Svozil. 
Svérázné představy o zkrášlo-
vání. Stromy hyzdí – zámková 

dlažba na holém náměstí kráš-
lí. Ostatně – to vyzkoušeli už 
na Masarykově náměstí.

Dobrá. Tedy auta především. 
Bude více parkovacích míst 
v centru. Říkáš si. Nebude. 
Podle internetových strá-
nek firmy Garáže Ostrava, 
a. s., která se na akci zároveň 
s městem podílí a jíž parkoviš-
tě patří, měla dosavadní par-
kovací plocha 66 míst. Co pra-
ví zpráva obvodu o zlepšování 
a zkrášlování? „Po komplet-
ních úpravách bude k dispozi-
ci jednapadesát parkovacích 
míst, z toho tři parkovací stání 
budou moci využívat pouze 
osoby zdravotně a tělesně po-
stižené.“ Pro to, aby ubylo 15 
parkovacích míst, bylo třeba 
pokácet pět vzrostlých stro-
mů. V centru města. Kde jsou 
vzrostlé stromy ohroženým 
druhem. 

Má to logiku? Má to etiku? Má 
to důvod? Řešení – nápravu? 
Má. Zpráva obvodu dále praví: 
„Zároveň investiční akce počí-
tá s odstraněním stávajícího 
objektu veřejných WC, který 
také bude nahrazen parko-
vacími místy. Investiční akce 
rovněž zahrnuje kácení vybra-
ných dřevin a výsadbu nových. 
Na rekonstruovaných plochách 
kolem katedrály bude vysáze-
no sedm kusů višně křovité.“ 
Výborně. Je čím umlčet hloupé 
občany. Vždyť je před volbami. 
SEDM stromů místo PĚTI – to 
je přece zlepšení. Nebo není? 

Jak velké budou nově vysáze-
né višně? Višeň křovitá – hle-
dáš další informace. A doufáš, 
že nejsou pravdivé. „Višeň 
křovitá je ozdobná dřevina 
dorůstající maximální výšky 
50 až 100 centimetrů.“ Jiná 
informace uvádí 150 až 180 
centimetrů. Podle fotografií 
se zdá, že jde o tytéž stromky, 
které byly před pár lety vysá-
zeny po pravé straně katedrá-
ly. Vybavuješ si je. STROMY by 
je nazval jen velký optimista. 
A po některých z nich už zbylo 
zase jen prázdné místo. Neu-
chytily se a uschly...

Anežka Králová

Zamyšlení čtenáře
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Ve třetím čísle Ostravaka jsme zmiňovali problematiku zdevastovaného pozemku v lokalitě náměstí Republiky 
v centru Ostravy. Město v roce 2006 pozemky prodalo společnosti CTP Invest, s.r.o., (CTP) za účelem výstavby 
dvou polyfunkčních mrakodrapů. Ovšem se stavbou se doposud nezačalo, a navíc pozemky byly hned dvakrát 
protiprávně zastaveny. Poprvé již v roce 2007 a podruhé pak v roce 2009. Společnost CTP není pro město zda-
leka žádným neznámým investorem. Je vlastníkem logistického areálu v Hrabové. Ředitel společnosti Remon Vos 
býval často vídán ve společnosti primátora Petra Kajnara (ČSSD) a jeho náměstka Lukáše Ženatého (ODS).

Smlouva jako „cár papíru“ 
aneb Deset milionů korun žádný peníz!
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Zajímal nás proto postoj 
představitelů radnice, jak 
bude celou situaci řešit. 

Odpověď nás zaskočila. Pan ná-
městek Ženatý nám v březnu 2010 
sdělil, že v červnu 2009 požádal 
dopisem CTP o vysvětlení a stá-
le čeká na odpověď. Zvláštní pří-
stup ke správě městského majetku 
a k finančním závazkům ve vý-

ši několika miliard korun. Odpo-
věď je ještě zvláštnější, uvážíme-li, 
že v říjnu 2009 byla CTP jedním 
z partnerů expozice města Ostra-
vy na realitním veletrhu v Mni-
chově a pánové Vos a Ženatý byli 
jeho návštěvníky. 

Po mnoha neodbytných interven-
cích ze strany našeho časopisu 

mgr. petr Kausta,  
kandidát za hnutí oStraVaK

Za porušení této smluvní povinnosti měla CTP stihnout sankce v podobě 
pokuty ve výši deseti milionů korun, která byla sjednána pro tento případ 
v kupní smlouvě. Bohužel do kupní smlouvy byla současně zapracována zce-
la neobvyklá podmínka, že město, pokud porušení smluvní povinnosti ze strany CTP zjistí, musí CTP 
nejdříve kvalifikovaným způsobem vyzvat k odstranění protiprávního stavu, a to proto, aby mohla 
CTP protiprávní stav odstranit ve lhůtě od 30 do 90 dnů. Podle kupní smlouvy pak výzva musí ob-
sahovat poučení o možnosti odstoupení od smlouvy nebo požadavek na smluvní pokutu, a to pro 
případ, že protiprávní stav nebude ze strany CTP ve lhůtě odstraněn. 
V dopisu náměstka Lukáše Ženatého společnosti CTP ze dne 16. července 2009 se však kvalifiko-
vaná výzva města vůči CTP ohledně odstranění závadného stavu se stanovením lhůty k odstranění 
závadného stavu a poučením o možnosti odstoupení od kupní smlouvy nebo požadavku na smluv-
ní pokutu ve výši deseti milionů korun, jak ji předpokládá kupní smlouva, nenachází. To znamená, 
že město společnost CTP dle podmínek uvedených v kupní smlouvě kvalifikovaně k odstranění pro-
tiprávního stavu nevyzvalo, a proto CTP na „výzvu“ města ze dne 16. července 2009 v zásadě nijak 
reagovat nemuselo a z tohoto důvodu jí v současné chvíli nehrozí ani odstoupení od kupní smlou-
vy, ani vyúčtování smluvní pokuty ve výši deseti milionů korun. Můžeme se pouze dohadovat, proč 
si pan náměstek Ženatý a ani další odpovědní funkcionáři města kupní smlouvu nepřečetli, resp. je 
otázka, zda vůbec podle smlouvy chtěli postupovat a společnost CTP shora uvedeným způsobem 
sankcionovat. 
Skutečnost, že odpovědní funkcionáři nepostupují podle uzavřené kupní smlouvy a sjednané sank-
ce vůči CTP účinně neuplatňují, nelze hodnotit jinak, než že postupují v rozporu se zájmy občanů 
města, neboť řádně nespravují majetek města.
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14.–26. října 2010 v kině Vesmír, klubu Atlantik, Hvězdárně 
a planetáriu J. Palisy a Domu knihy LIBREX čeká na diváky 
90 filmů z 21 zemí světa. Dobrodružné cestopisy, extrémní fil-
my z různých oblastí světa ve čtyřech soutěžních kategoriích.

SouČáStí feStiValu JSou taKé doproVodné programy – 
BeSedy:

14. 10. v 17.00 – Dům knihy LIBREX – PROLOG – setkání s protagonisty festivalu
16. 10. v 16.00 – Dům knihy LIBREX – MILOSLAV STINGL – Kolem světa 
             s dr. Stinglem
16. 10. v 19.30 – kino Vesmír – PAVEL BLAŽEK – Bergans Bajkal 2010
20. 10. v 19.30 – kino Vesmír – LIBOR UHER – Double Gasherbrum I a II
21. 10. v 17.30 – klub Atlantik – JIŘÍ KRÁČALÍK – Kamčatka

Dále proběhne výstava fotografií Libora Uhra – Karakorum a Himálaje, a to 
po celou dobu konání festivalu v kině Vesmír.

A žádný divák by si neměl nechat ujít OFICÁLNÍ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
FESTIVALU – 15. 10. od 18.00 hodin v kině Vesmír. Součástí programu bude vy-
stoupení indonéských tanečníků, hra na tibetské mísy a vokály, zajímaví hosté ne-
bo projekce vybraných atraktivních filmů. Celý večer bude moderovat Pavel An-
děl (Praha). Slavnostnímu zahájení předchází vernisáž výstavy fotografií Libora 
Uhra se začátkem v 17.00 hodin.
Více na WWW.outdoorfilmS.cz.

Mezinárodní festival outdoorových 
filmů 2010 – Poosmé v Ostravě

se celá kauza dala do pohybu v po-
lovině letošních prázdnin. Neo-
právněně zřízena zástavní práva 
byla odstraněna. Nevzhledně oplo-
cený pozemek a nesplněný záva-
zek ze strany investora však zůstal. 
A přístup vedení města? Pro případ 
porušení závazku ze strany inves-
tora byla v kupní smlouvě sjednána 
smluvní pokuta ve výši deseti mi-

lionů korun. Každý by po tak hru-
bém a navíc několikanásobném po-
rušení smlouvy očekával, že město 
svůj nárok na zaplacení smluvní 
pokuty uplatní. Pan náměstek Že-
natý tak ale neučinil. Proč? To neví-
me. Můžeme si jen domýšlet... 

Pro společnost vlastnící majet-
ky v řádech několika miliard ko-

run by taková pokuta jistě nezna-
menala citelnou finanční újmu. 
Uplatnění pokuty by však musela 
vnímat jako jasný signál, že město 
Ostrava si umí ochránit své zájmy 
a že neleží někde na východě, kde 
se smlouvy dodržovat nemusejí, 
kde stačí znát se jen s pár místní-
mi politiky. Deset milionů korun 
by rovněž neznamenalo citelný 
přínos pro městskou pokladnu – 
ale v  době krize veřejných roz-
počtů a krácení třeba vědeckých 
nebo kulturních grantů by nepo-
chybně našlo své uplatnění. 

Celý případ budeme nadále sledo-
vat. Je to opět další z příkladů, jak 
místní radní přistupují k majet-
ku města. Opět se setkáváme s be-
nevolencí, která již tradičně stojí 
na straně investora neplnícího své 
závazky vůči zájmům města, po-
tažmo občanů. Opět zde smlou-
va nabývá hodnoty „cáru papí-
ru“, který je prakticky k ničemu. 
Opět zde postrádáme jakoukoliv 
odpovědnost ze strany představi-
telů města.
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ní se prodlužuje lhůta z 36 měsíců 
na 42 měsíců pro získání oprávně-
ní k užívání vystavěného objektu. 
V kupní smlouvě je uvedena ja-
ko účel převodu pozemků na fir-
mu DEV Company výstavba Po-
lyfunkčního domu Poděbradova/
Kolejní s 26 místy krytých stá-
ní pro vozidla v suterénu stavby, 
jejichž kapacita se ale dodatkem 
snižuje na pouhých 20 parkova-
cích míst. Tento dodatek ke kupní 
smlouvě a smlouvě o předkupním 
právu byl uzavřen necelý měsíc 
před vypršením závazných lhůt 
ve smlouvě.

Ostravak zjistil, že tato kauza ne-
ní jediná, kdy centrální obvod ne-
trvá striktně na dodržování kup-
ních smluv, ale naopak schvaluje 
dodatky ke smlouvám, a tím zleh-
čuje a mění podmínky ve pro-
spěch kupujících, kteří koupili 
městský pozemek.

Načpak jsou tedy jakékoliv 
smluvní vztahy uzavřené s měst-
ským obvodem, když se smluvně 
ujednané závazky dají takto kdy-
koliv měnit? Když tedy odkoupí-
te městský pozemek a ve smlouvě 
se zavážete k tomu, že tam posta-

víte konkrétní stavbu do urči-
té doby, tak to nemusíte brát vů-
bec vážně. Městský obvod totiž 
nevyužívá možnosti vymáhání 
smluvních pokut či odstoupení 
od smlouvy, a místo toho s vámi 
uzavře dodatek, ve kterém vám 
prodlouží termíny či změní účel 
stavby, a to tak, aby vám to co 
nejvíce vyhovovalo – a vy mož-
ná někdy v budoucnu tuto stavbu 
uskutečníte.
 red

V předminulém čísle ča-
sopisu Ostravak (V/2010) 
jsme vás informovali 
o tom, jak magistrát měs-
ta na začátku roku 2008 
vyhlásil veřejnou sou-
těž na prodej pozemků 
za účelem zastavění pro-
luky na rohu ulic Nádražní 
a Českobratrské – tzv. bý-
valého Artfora. Přestože 
město mělo šest zájemců, 
kteří měli zájem pozemek 
koupit a proluku v centru 
zastavět, tak na jaře 2009 
najednou město pozemky 
směnilo.

Místo bývalého Artfora 
bude parkoviště

N
á

v
r

a
T

 k
 T

é
m

a
T

u

Nový majitel parcel Marcel Ha-
damczik tak získal za výhodných 
podmínek lukrativní pozem-
ky, a to bez dalšího smluvního 
ujednání, dokdy a jakou stavbou 
je povinen proluku po bývalém 
Artforu v centru zastavět.

Rok po tom, kdy došlo k usku-
tečnění výhodné směny, podal 

pan Hadamczik žádost o zaháje-
ní územního rozhodnutí na stav-
bu Parkoviště na ulicích Nádražní 
a Českobratrské. Jedná se o par-
koviště se 48 parkovacími stání-
mi a příjezdem z ulice Žerotínovy 
s automatickým parkovacím sys-
témem se závorou u vjezdu a vý-
jezdu a s automatickou poklad-
nou.

Podle vyjádření magistrátu  
se jedná o plochy v současné do-
bě nevyužité a navržené parko-
viště bude pouze stavbou do-
časnou asi na dobu pěti let. 
Do budoucna je zde plánována 
výstavba administrativního ob-
jektu. Zvláštní je to, že přestože 
již byla podána žádost o zahájení 
územního řízení na stavbu par-
koviště, tak magistrát města ne-
má momentálně k dispozici žád-
nou mapku, jak bude parkoviště 
dispozičně řešeno. Na náhled 
plánované stavby se musíte vy-
dat přímo na místo, kde se stav-
ba parkoviště bude realizovat, 
kde je vyvěšen aspoň miniatur-
ní plán stavby. Přímo na místě 
zjistíte, že výjezd i vjezd na plá-
nované parkoviště bude ve-
den úzkým dvorem mezi domy, 
a z plánku se dozvíte, že stavba 
parkoviště se nemůže opět obejít 
bez toho, že by se nekácely zdejší 
vzrostlé stromy.

Musíme uznat, že parkovacích 
míst ve městě je neustále má-
lo, ale co se týká podivné smě-
ny těchto pozemků uskutečněné 
před rokem, tak i plánované stav-
by parkoviště vyvolává u člověka 
velké pochybnosti. A napadají vás 
otázky, co je za tím opět ze strany 
magistrátu za lumpárnu?

Můžeme se pouze domnívat a spe-
kulovat o tom, že bylo a je vše 
v rámci proluky na ulicích Nádraž-
ní a Českobratrské účelové. Náho-
dou město zrovna potřebovalo 
nevýhodně směnit pozemek, náho-
dou zapomnělo dát do smluvních 
podmínek účel využití pozemku 
a možná i zcela náhodou bude no-
vé parkoviště napojeno na navádě-
cí parkovací systém ve městě, aby 
byli parkovišti zajištěni zákazní-
ci a zároveň i příjem z pozemku 
panu Hadamczikovi. Uvidíme, co 
bude dál…
 red

Ing. Eva Schwarzová,  
kandidátka za hnutí oStraVaK

Znáte pohádku „Jak dědeček měnil, 
až vyměnil?“ Připomíná mi ji chování 
současných představitelů města: nevý-
hodné prodeje a směny, pokácené stro-
my, nekoncepční parkoviště v centru Ostravy… I to je odpověď 
na to, proč v žebříčku hodnocení kvality života českých měst 
se naše město umístilo až na 38. místě z padesáti. Přece vede-
ní města není tak hloupé, aby nevědělo o tom, že opět účelově 
převedlo majetek do soukromých rukou za pakatel.

redakce@ostravak.info  •  www.ostravak.info

Nedodržujete smluvní 
závazky?
Nevadí, úřad s vámi ochotně uzavře 
dodatek ke kupní smlouvě
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V minulém čísle časopisu 
Ostravak (VI/2010) jsme 
psali o dlouhém boji ob-

čanů s městským obvodem Mo-
ravská Ostrava a Přívoz (MOaP) 
ohledně parkoviště na rohu ulic 
Poděbradovy a Kolejní. Na kon-
ci článku jsme psali o nedodržení 
podmínek v kupní smlouvě v dů-
sledku nepodání žádosti o zaháje-
ní územního řízení ve lhůtě stano-
vené kupní smlouvou. Vycházeli 
jsme z informací získaných odbo-
rem stavebního řádu a přestupků 
Magistrátu města Ostravy.

Následně po uzávěrce minulého 
čísla časopisu se nám k tomuto té-
matu vyjádřil městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, že v břez-
nu 2010 přijal centrální obvod 
od společnosti DEV Company žá-
dost o prodloužení lhůty pro po-
dání žádosti o zahájení územní-
ho řízení na stavbu polyfunkčního 
domu na pozemcích ve vlastnictví 
této společnosti. Podaná žádost by-
la schválena v květnu radou měst-
ského obvodu a v červnu zastupi-
telstvem městského obvodu. Bylo 
rozhodnuto o uzavření tzv. dodat-
ku ke kupní smlouvě a smlouvě 
o předkupním právu.

Přestože již rok a půl občané vznáší 
své dotazy a stížnosti na znečišťo-
vání vozovky provozem parkoviště, 
tak MOaP opět upřednostnil maji-
tele pozemků firmu DEV Compa-
ny, spol. s r. o., na nichž se nachá-
zí výše zmíněné parkoviště – a to 
na úkor samotných obyvatel Os-
travy. Firma DEV Company kou-
pila přece pozemek za účelem zá-
stavby. Místo toho, aby ihned 
po převodu pozemku začaly pří-
pravy na stavbu, tak již druhým 
rokem je na pozemku provozová-
no parkoviště. Vůbec nebyly dodr-

ženy stanovené termíny ve smlou-
vě. Jaký je tedy opravdový záměr 
s tímto pozemkem? Začne se zde 
vůbec někdy stavět?

Schválený dodatek prodlužuje lhů-
tu pro podání žádosti o zahájení 
územního řízení z 24 měsíců na 30 
měsíců ode dne nabytí účinnosti 
kupní smlouvy a smlouvy o před-
kupním právu. Po vydání územ-
ního rozhodnutí se prodlužuje 
lhůta pro podání žádosti o vydá-
ní stavebního povolení, a to ze tří 
měsíců na šest měsíců a od naby-
tí právní moci stavebního povole-

Podle zápisů ze samotného zastupitelstva MOaP zjistíte, že úřad celkem 
pravidelně uzavírá dodatky ke smlouvám ve prospěch nového majitele 
městského pozemku:
12. srpna 2010 zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dodatku, který prodlu-
žuje termíny pro podání žádosti o zahájení územního řízení ke kupní smlou-
vě na výstavbu Domu pro seniory (lokalita ulice Hájkovy).
10. června 2010 zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dodatku, jenž upravu-
je účel převodu nemovitostí a prodlužuje termíny pro podání žádostí o za-
hájení územního řízení, o vydání stavebního povolení a o získání oprávnění 
k užívání vystavěného objektu ke kupní smlouvě na výstavbu Polyfunkční-
ho domu Poděbradova/Kolejní.
18. března 2010 zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dodatku, který upra-
vuje účel převodu nemovitostí v kupní smlouvě na výstavbu Polyfunkční-
ho domu ulice Hlučínské.
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Když skupina lidí dělá divadelní akce 28 let, je možné je považovat za klasiku. Když skupina lidí hraje v továrních 
halách, na náměstích, v parcích nebo ulicích představení, která mají za předlohu básně, obrazy, popřípadě vlastní 
zážitky, jde o alternativní tvorbu. A pokud se jedná o jednu a tutéž skupinu lidí, můžeme říci, že tady máme kla-
sické alternativní divadlo. Tolik na úvod k samotným protagonistům. 

Bílé divadlo z Ostravy –
klasika alternativního divadla

kulTurNí příloha

Bílé divadlo Ostrava je volné umělecké sdružení, které se již té-
měř třicet let zabývá jevištními i tzv. paradivadelními experi-
menty. Jan Číhal, Luděk a Petr Jičínští činnost divadla zahájili 

inscenací HRÁZ VĚČNOSTI podle prózy Bohumila Hrabala a pak už 
následovaly hry jako TRISTAN A ISOLDA, klauniády DVA KOHOU-
TI NA SMETIŠTI nebo přírodní akce Máchův MÁJ. 

Typickým pouličním divadlem je představení ČERVENÝ KOHOUT LE-
TÍ K NEBI, které bylo nedávno základem divadelní dílny na mezinárod-
ním divadelním festivalu v polské Wodzislawi. Rovněž toto představe-
ní tvořilo základ scénografické výstavy na festivalu v Polském Rybniku. 
S tímto představením se můžete potkat také v ulicích Ostravy. V loňském 
roce to bylo například na festivalu Colours of Ostrava. 

Pravděpodobně k nejznámějším divadelním aktům patří TY, KTERÝ 
LYŽUJEŠ, které vzniklo podle kreseb Martina Velíška (Fimfárum, Ba-
bička). Divadelní vystoupení zhlédlo nespočet diváků z různých měst na-
ší republiky. Za těch 13 let, kdy se představení TY, KTERÝ LYŽUJEŠ hra-
je, sjezdil divadelní soubor s lyžařskou performancí i část Evropy - např. 
Stockholm, Kyjev, Paříž, Archangelsk, Avignon, Varšavu a mnohá další 
evropská města a divadelní festivaly.

Všechna představení ať už byla uvedena v ulicích Ostravy, nebo ve Staré 
Aréně – jako například POSLEDNÍ VEČEŘE na Velikonoce nebo HRÁZ 
VĚČNOSTI podle Bohumila Hrabala – byla součástí aktivit k získání ti-
tulu EHMK 2015.

Představení, která jsme zmínili, se hrají již několik let. K novým divadel-
ním akcím můžeme přiřadit POSTELE, ZDE, NA OSTRÉM ROZHRA-
NÍ ŽIVOTA a OBČERSTVENÍ - REFRIGERIUM... – očistec událostí 
mezi nebem, peklem a zemí. Tato představení, jež se zatím hrála jen ně-
kolikrát (na Hlubině, na Karolince, v Domě umění), jsou pozvána na fes-
tival PŘÍŠTÍ VLNA (NEXT WAWE) do Prahy. Bílé divadlo je tedy stále 
„příští vlnou“ českého divadla!

Osudovým autorem Bílého divadla Ostrava je polský básník Edward Sta-
chura. Před léty byla na Kuřím rynku uvedena jeho báseň BÍLÁ LOKO-
MOTIVA, letos na podzim chce divadlo uvést rozšířenou verzi této akce 
pod názvem NAŠE BÍLÁ LOKOMOTIVA, a to ve spolupráci s polský-
mi divadelníky. Jako další podzimní vystoupení Bílého divadla Ostra-
va můžeme uvést představení BEZ KONCE PUTOVÁNÍ, jež se uskuteč-
ní ke 200. výročí narození básníka K. H. Máchy.

Bílé divadlo je ryze amatérský soubor. Herci se setkávají dle potřeby jed-
nou dvakrát týdně v kulturním domě Labyrint v Třebovicích nebo v Te-
nis klubu v Porubě. Během let s divadlem spolupracovalo asi 25 herců, 
nyní tvoří základ souboru deset členů. Soubor vydal sbírku poezie CO 
VŠECHNO ZA VODOU, jejímž autorem je jeden z členů Bílého divadla 
Ostrava – dramaturg a básník Vláďa Machek.

 red
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„Porod je jedna z nejpřirozenějších věcí na světě. Každá žena je jedinečná. Neexistuje jeden jediný správný způ-
sob, jak přivádět děti na svět. Každá žena má právo si vybrat svoji vlastní cestu. Nechci maminkám diktovat, ja-
kým způsobem mají rodit, nabízím jim i jejich partnerům možnost volby, podporu – ať už je jejich rozhodnutí a přá-
ní jakékoliv. Podporu během jejich radostného očekávání, porodu, poporodního období i v péči o miminko.“ 

Zuzana Švancerová
Diplomovaná porodní 
asistentka na volné noze – dula 

Zuzana Švancerová je velmi sympatická, usměvavá žena, která 
přímo srší energií. K práci porodní asistentky ji dovedla až její 
vlastní zkušenost. Porod jejího prvního syna jí natolik ovlivnil, 

že se rozhodla tento obor vystudovat. Dnes je za tuto negativní zkuše-
nost vděčná. Svou práci miluje a považuje za velmi užitečnou a smys-
luplnou. Již osm let se spolu se svou kolegyní Janou Čurdovou věnuje 
psychoprofylaktické přípravě v těhotenství, což spočívá ve cvičení a te-
oretických přípravách – přednáškách těhotným maminkám. Zároveň 
funguje jako dula – zjednodušeně řečeno jako průvodkyně ženy mateř-
stvím, porodem a poporodním obdobím.

„Jsem přesvědčena, že početí, těhotenství a porod je pro ženu a dítě jed-
ním z nejdůležitějších období, které nás všechny ovlivňuje v dalším bu-
doucím životě.“

Na svých setkáních se čím dál tím víc setkává i s budoucími otci, což 
hodnotí jako velmi pozitivní. Čím aktivněji se pár spolupodílí na přípra-
vě k porodu a péči o miminko, tím hlubší vzájemný citový vztah si k oče-
kávanému miminku vybudovává.

Jako dula nepůsobí jen zde na Ostravsku. Za svými maminkami dojíž-
dí například do Olomouce, Šumperku nebo Jeseníku. Když se mimin-
ko začne hlásit na svět, dula přijede, vyšetří maminku, zkontroluje dítě 
a společně se vydávají do porodnice, kde pomáhá masážemi, popřípadě 
aromaterapií ulevovat od bolestí. Ve své praxi klade velký důraz na tzv. 
bonding, což znamená mít miminko v prvních minutách po porodu 
na těle maminky. Poté se ženou zůstává ještě dvě hodiny po porodu. Ná-
sledně pak přijede na poporodní návštěvu domů, kde pomáhá s kojením, 
koupáním a učí ženu nosit dítě v šátku.

Součástí její práce je rovněž práce se samotnými dětmi: cvičení, masáže, 
plavání. Zuzana Švancerová doporučuje začít s dětmi plavat v prvních 
dnech po porodu ve speciálním kyblíčku, který dětem připomíná známé 
prostředí dělohy a navrací pocit bezpečí, a teprve až později přejít na pla-
vání ve vaně. Děti, které jsou na vodní prostředí díky výcviku ve vaně 
dobře adaptovány, přijímají nové prostředí bazénu zcela přirozeně. 

V osobním životě se snaží žít v souladu s přírodou, a tak vidí porod jako 
velice přirozenou součást života. Jako dula se řídí heslem z knihy Porod 
s dulou: „Čím více chvály a povzbuzení se dostane rodičce, tím více lás-
ky a trpělivosti bude ona mít pro svého novorozence.“

kulTurNí příloha

František Adamík pochází z malého městečka na Hané – z Uničova. Svou životní hudební dráhu nastartoval díky 
svému otci, který byl vynikajícím hudebníkem a ovládal hned několik hudebních nástrojů.

František Adamík: 
Trumpeta mi učarovala

Jeho životní cesta hudebníka za-
čala v sedmi letech na ZUŠ v Uni-
čově, kdy v prvopočátku hrával 
na flétničku a poté plynule pře-
šel na trumpetu, která mu doslova 
učarovala. Hrál v podstatě všude, 
kde to bylo možné. Hrával duety, 
kvinteta, dechovky i sólové kon-
certy. Nejčastěji ovšem v kostelech, 
kde ho povětšinou doprovázel jeho 
otec na varhany.

V roce 1989 hru na trubku ukon-
čil na LŠU absolventským koncer-
tem. Jeho vášeň hrát byla natolik 
silná, že se rozhodl jít touto cestou 
dál. Nejprve zkusil konzervatoř 
v Kroměříži, kde ho tehdejší pro-
fesor úplně odepsal se slovy, že ne-
má předpoklad stát se profesionál-
ním trumpetistou. 

„Tenkrát mě opět podpořil otec, 
donesl mi hromadu not a řekl: ,Ta-
dy máš a cvič!‘“

Za  čtrnáct dní František Adamík 
vyhrál přijímací zkoušky na konzervatoři v Ostravě. V momentě, kdy 
přišlo oznámení, že byl ke studiu přijat, nemohl se dočkat konce prázd-
nin. Těšil se na nové začátky a hlavně na nové muzikanty, které ve ško-
le potká. 

Zpočátku studoval u profesora Holuba a posléze u prvního trumpetis-
ty Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO) Mojmíra Blastíka, u něhož rov-
něž zdárně absolvoval. Mezitím už ovšem hrával v ostravské operetě, kde 
se domníval, že již zůstane. Nakonec ale bylo vše úplně jinak. V samot-
ném závěru školy vyhrál konkurz do Janáčkovy filharmonie. Záhy na to 
dostal novou trumpetu, což bylo jeho další velkou inspirací…

František již zůstal v Ostravě a jeho vysněná dráha profesionálního 
trumpetisty nabyla širokého rozměru. První větší zájezd s JFO absolvo-
val na Taiwan, kde doprovázel hvězdy jako José Carrerase, Dianu Ross 
nebo Placida Dominga na koncertě s více než sto tisíci posluchači. Pak už 
následovalo Japonsko, USA, Jižní Korea, Austrálie, Čína, Singapur, Ma-

lajsie a celá Evropa. V roce 2004 se mu vyplnil další z jeho snů, a to cesta 
do Skandinávie. Díky lásce k jazzové a taneční hudbě strávil čtyři měsí-
ce na zaoceánské lodi Astoria, jedoucí pod bahamskou vlajkou, jež bráz-
dila oceán křížem krážem.

Po této hudební cestě se opět vrátil do JFO, kde hraje dodnes. Mimo fil-
harmonii můžete Františka Adamíka slyšet také v operním orchestru ne-
bo v jazzových kapelách. Hrával také v olomouckém divadle v muziká-
lech jak činoherních, tak orchestrálních. Má za sebou mnoho big bandů 
a také nelze opomenout jazz kvintet Blue Train, kde hrával se svým ka-
marádem ze studií saxofonistou Jakubem Červenkou. Občas vypomá-
há v F dur jazzbandu Zlín a hraje sólově se svým dvorním varhaníkem 
v kostelech zde na Ostravsku.

U Františka Adamíka nedostatek muziky opravdu nehro-
zí. Hudba je pro něj velkým koníčkem a životní radostí! 
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Tentokrát jsme s Ostravakem zavítali do Mariánských Hor na ulici 28. října – konkrétně do Pranava Jóga Cent-
ra za paní Lenkou Knagovou a o kousek dál k masérovi Janu Práškovi. V redakci jsme se totiž shodli na názoru, 
že člověk mnohdy pro sebe dělá velmi málo...Ostravak na návštěvě

Jan Prášek se v oboru pohybuje více než deset let. S nadsázkou tedy mů-
žeme říci, že pod jeho rukama prošlo nespočet zad, nohou, rukou… Svou 
praxi tehdy zahájil klasickými masážemi a lymfodrenážemi. 

„Lymfatická masáž odvádí zplodiny (toxické látky) z metabolismu. 
Je proto velmi důležitá z hlediska zdravotního, ale rovněž sehrá-
vá velkou úlohu na úrovni kosmetické. Tvaruje postavu a odbou-
rává přebytečné tuky. Tuto službu uvítají především ženy,“ říká Jan 
Prášek.

V masérně můžete využít i tzv. přístrojovou lymfodrenáž. Tlakové 
masáže jsou různé a vždy se aplikují dle momentální potřeby klien-
ta. Aplikace lymfovénem vždy začíná vyčištěním lymfatického sys-
tému a pro kosmetické účely se poté zaměřuje na problémové par-
tie, jako jsou stehna, zadeček či bříško. 

Zájem o estetické blaho stoupalo natolik, že v původní masérně začí-
nalo být těsno. Proto se před třemi lety studio přestěhovalo o patro ní-
že a rozšířilo se. K nabízeným službám přibyla infrasauna, solárium 
a rekondiční masážní stroj Rolletic. Klienti tak mají možnost jednot-
livé služby vzájemně kombinovat, a tím velmi účelně využívat.

kulTurNí příloha

Pranava Jóga Centrum vzniklo teprve nedávno a je jedinečné tím, 
že se narozdíl od klasických posiloven zaměřuje pouze na jógu. Zakla-
datelkou studia je Lenka Knagová, která se józe začala věnovat v zahra-
ničí a jež při občasných návštěvách rodného města takovéto zařízení po-
strádala.

„Studio má sloužit jako oáza klidu. Chceme, aby sloužilo jako útočiště 
v naší uspěchané době, jako místo, kde se lidé budou cítit dobře a nemu-
sejí se stydět za své duševno, čímž ovšem netvrdíme, že se u některých 
hodin pořádně nezapotíte. Snažíme se vytvořit jóga centrické prostředí, 
kde máte možnost ponořit se nerušeně do svého nitra,“ vysvětluje Len-
ka Knagová.

Název Pranava znamená posvátnou slabiku ÓM (neboli aum), která je 
všeobklopujícím zvukem všeho bytí – vibruje ve všech věcech kolem, 
v nás samotných, je to energie, která je nesmrtelná, plynulá, stále nová 
a obnovující se.

V Pranava Jóga Centru se snaží ukázat jógu takovou, jaká opravdu 
je – a ne jenom jako nějaké doplňující zdravotní cvičení či posilo-

příště možná přijdeme i k vám. napište nám redakce@ostravak.info

vací jógové pozice (asány) vytržené z kontextu celé této dávné na-
uky. Jóga je především spirituální praxe, kdy se každý jedinec sou-
středí na sebe, a to jak na své tělo, tak také na svůj dech, chování, 
způsob života a na své vnitřní já neboli duši, která se ukrývá v kaž-
dém z nás. 

Pranava Jóga Centrum 
ul. 28. října 858

Masáže Jan Prášek, 
ul. 28. října 220

Pranava Jóga Centrum nabízí pravidelný rozvrh hodin hathajógy. Ho-
diny se liší stylem výuky, která je reprezentována různými učiteli, a to 
od mírně posilovací powerjógy, která není laické veřejnosti až tak nezná-
má, přes odpočinkové hodiny integrální jógy až k fyzicky vcelku nároč-
ným hodinám vinyasa jógy. „Snažíme se, aby naše jóga studio sloužilo 
všem lidem, které jóga opravdu zajímá, a to tak, aby našli všechny z kom-
ponentů, které k józe neodmyslitelně patří,“ doplňuje Lenka Knagová.

Někteří návštěvníci preferují pouze fyzické cvičení, někteří se chtějí o fi-
lozofii jógy naučit víc, mnozí si chtějí zazpívat mantry nebo se jen tak po-
nořit do svého nitra pomocí meditace. Většina instruktorů do svých ho-
din všechny tyto techniky zahrnuje jako důležitou součást výuky jógy.

Kromě stálého rozvrhu nabízí studio i specializované kurzy a víkendo-
vé semináře. Ty jsou zaměřeny na jednotlivé aspekty související s jógou. 
Z aktuálních kurzů můžeme připomenout kurz feng-šuej, prožitkové se-
mináře tantra jógy, semináře taneční terapie nebo semináře zaměřené 
na cvičení samotné. 

„Všechno učení jógy tak, jak se jej snažíme předávat dál, je založeno 
na Patandžaliho Jóga Sútrách, Bhagavad Gitě, Upanišadách a dalších kla-
sických spirituálních textech Východní filozofie. V našem studiu se sna-
žíme prohlubovat znalosti a prožitky nejen svých návštěvníků, ale zna-
losti nás samotných, proto jsou tato témata ve výuce rovněž zastoupena. 
Snažíme se nepřistupovat k lidem s předsudkem, že jsou hloupí a ne-
schopní, ale s tím, že jsou krásné a dokonalé bytosti, jejichž schopnos-
ti jsou všepřesahující,“ dodává závěrem Lenka Knagová.

Již zmiňovaný Rolletic patří do skupiny masážních strojů s kon-
stantní rychlostí otáček umožňující efektivně využívat stimulační 
účinek masáže. Pravidelným používáním lze očekávat formování 
postavy, odbourávání tukových polštářků a zpevňování svalů.

„Tento stroj byl vyvinut na základě poznatků masérů a požadavků 
klientek, jimž měl pomoci k odstranění problémových partií – tzv. 
jezdeckých kalhot,“ vysvětluje nám Jan Prášek.

S nadcházejícím sychravým počasím nelze než doporučit jedineč-
nou kombinaci infrasauny spolu s masáží. Systém infrapaprsků byl 
zpočátku využíván výhradně v oblasti medicíny. Nyní jsou infraka-
biny používány širokou veřejností. Infrasauna je vhodná i pro oso-
by léčící se s krevním tlakem nebo pro ty, kteří těžce snášejí vysokou 
teplotu v klasické sauně. Je určena jak pro potící, tak i pro léčebné 
kúry. Stimuluje krevní oběh, mírní bolesti.

Měly jsme jedinečnou příležitost, a tak jsme účinky infrasauny spolu 
s následnou masáží vyzkoušely osobně. Příjemný pocit tepla v kom-
binaci s masáží zanechal pocit celkového uvolnění a tuto relaxaci 
jsme pociťovaly ještě následující dny. 

Jan Prášek své masérské umění obohacuje o čistě přírodní masážní 
produkty. Jeho studio navštěvují ženy i muži. Ženy převážně vyhle-
dávají způsob, jak ještě dokonaleji vylepšit kontury svého těla, kdež-
to muži s oblibou sázejí na rekondiční typ masáží.



V ostravakovi  V/2010 jsme vyhlásili letní soutěž pro děti.
děkujeme všem dětem za účast v letní soutěži a výhercům 
zasíláme odměnu. 
Výherci dětské soutěže:
K. Gelnarová, J. Černín, A. Hudcová, P. Žurovcová, D. Šťastná, M. Řezníček, S. Blažková, M. Čeganová, 
Z. Surmajová, K. Zemanová, J. Vilkošová, D. Čenová, D. Podolský, T. Volná, Z. Magera.

výherNí  křížovka

Tajenka obsahuje doplnění věty:
Chcete změnu a zkvalitnit život v Ostravě?... viz tajenka
Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu: Vydavatelství X-PRESS, Musorgského 878/6, 702 00 Ostrava, nebo mailem na redakce@ostravak.info. 
Uveďte prosím svoji zpáteční adresu.
Pět vylosovaných výherců bude odměněno.

Tajenka z minulého čísla Ostravaka VI/2010: Jsem Ostravak, jsem patriot a ne idiot!
Výherci tajenky: L. Zajac, H. Sládková, J. Hanibal, A. Thimová, B. Látová.
Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou výhru.
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POVĚST

ZNAČKA
KOSMETIKY
DRUH KVĚ-
TENSTVÍ

SPZ
SOKOLOVA

PRÁCE

SLOVEN-
SKY

„SBĚR”

V ESPER.
„LAKOTA”
MRAŽENÝ

KRÉM

MAFIÁNSKÝ
ZÁKON
YOUNG

LADY (ZK.)

ŠUTR
STŘEŠNÍ

ZÍDKY
ŠPANĚL.

ŠLECHTIC

RESORT
100 m2

TIBETSKÝ
KNĚZ

POVZDECH
VÝŠE NEŽ

ZNOJ

VODNÍ
KAPRA-

DINA
OCHOTNĚ

AMBALÁŽ
JMÉNO

PROZAIKA
PAVLA

ZNAČKA
VOLT-

AMPÉRU

PONOŘENÍ
INICIÁLY

REŽISÉRA
ZEMANA

DOMÁCKY
OLIVER
ZNAČKA

LAWRENCIA

PRO ROD
PŘÍZNAČNÁ

CITOSL.
SMÍCHU

3. DÍL
TAJENKY

ZMIZELÁ
PRYČ

DŘÍVĚJŠÍ
OBYVATEL

MEXIKA
ANGLICKÝ

PIRÁT
NÁPOR

CHOROBY

Letní soutěžní příloha pro děti


